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Editorial

A Empresa

Núcleo Inteligência participa da
49ª edição da FENINJER!

A Núcleo Inteligência é uma empresa
de consultoria, composta por gestores
em segurança empresarial, adminis tradores de empresa, advogados e
corpo administrativo com formação
em segurança privada, preparada
para atender os clientes em suas di versas necessidades de segurança.

A

Núcleo Inteligência foi convidada pelo IBGM Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, a
participar do tradicional ciclo de palestras da
49ª edição da FENINJER - Feira Nacional da Indústria de Jóias,
Relógios e Afins, realizada entre os dias 01 a 04 de agosto, no
Transamérica Expo Center, em São Paulo. As palestras já
conquistaram um valioso espaço na agenda dos lojistas de
jóias e relógios do Brasil. A cada edição estão mais concorridas
e trazem palestrantes antenados, que apresentam temas
fundamentais para o dia-a-dia dos comerciantes do setor.
Diante deste desafio, Igor Pipolo e Tácito Leite, sócios da
Núcleo, abordaram o tema “Segurança no Setor Joalheiro:
Novas Perspectivas”, que teve o objetivo de apresentar novos
conceitos de segurança que podem se tornar diferenciais
competitivos, conciliando proteção e tranquilidade. "No
mundo corporativo terá maior chance de sucesso aqueles que
rapidamente entenderem e promoverem as adaptações
necessárias!", declarou Igor Pipolo.

Áreas de Atuação
Diagnósticos
Projetos Técnicos
Políticas, Normas e Procedimentos
Proteção Pessoal
Investigação
Treinamentos
Informação
Plano Diretor de Segurança
Eventos
Logística
Gerenciamento de Crise
Plano de Continuidade de Negócio
Auditorias
Operações Internacionais

Aconteceu
Mostra Responsabilidade
Socioambiental

Congresso
Crimes Eletrônicos
Missão
Proporcionar aos nossos clientes a garantia de sucesso em seus negócios,
através de soluções inteligentes que
visem garantir a continuidade de ne gócio.

Pensamento
“A estratégia de ontem foi o que nos
possibilitou sobreviver até agora,
mas uma nova estratégia deve ser
criada se quisermos garantir nossa
sobrevivência no futuro”.

A Fecomércio realizou nos dias
03 e 04 de agosto, em São
Paulo, o Congresso Crimes
Eletrônicos e Formas de Prote ção, onde especialistas nacionais e estrangeiros
debateram sobre crimes virtuais, novas formas de
combate à pedofilia, vulnerabilidades das empresas
versus ameaças da internet, e-crimes, entre outros
assuntos. Durante o evento, a Fecomércio divulgou uma
pesquisa inédita sobre crimes eletrônicos, realizada com
consumidores de São Paulo. Mais informações através
do site www.fecomercio.com.br.
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Dica de Leitura

[Paul Levesque]

Contatos

A Mostra Fiesp / Ciesp de Responsabilidade Socioambiental,
realizada de 25 a 27 de agos to, contou com 5 mil partici pantes, entre o público inscrito e as pessoas que
circulavam pela Av. Paulista. O objetivo do evento é ser
um veículo para divulgação das práticas de
Responsabilidade Social realizadas por diversos setores,
além de consolidar uma pauta social afirmativa, criar
uma agenda sobre o tema e articular estas empresas para
o desenvolvimento sustentável global. Mais informações
através do site: www.fiesp.com.br/socioambiental.
Autor: Dan Brown

Sinopse Comentada: "Eleições para a presidência, jogo de poder e interesses, crise de
uma grande agência espacial, uma descoberta incomensurável, uma fraude, um
romance. Elementos de um excelente suspense com um cenário convincente,
personagens adoráveis e detestáveis, encaixando detalhes científicos e militares que
fazem da história uma leitura instigante. A trama gira em torno da eleição presidencial dos
EUA, disputada pelo atual presidente, Zack Herney, e seu adversário, o senador canastrão
Sedgewick Sexton. Este usa como principal apelo da sua campanha as constantes
mancadas e rombos orçamentários da Nasa. Uma reviravolta acontece quando a Nasa
consegue, do nada, fazer uma descoberta sem precedentes na História. Com o objetivo
de verificar a autenticidade da descoberta, a Casa Branca envia a Analista de Inteligência
Rachel Sexton para o local. Acompanhada por uma equipe de especialistas, Rachel se
depara com indícios de uma fraude científica que ameaça abalar o planeta com uma
profunda revelação". Marcela Floriano

