Nº 31 - Ano 4 - Fevereiro de 2011

NEWSLETTER

Aconteceu

A Empresa
A Núcleo é uma empresa de consultoria em gestão de riscos, composta
por gestores em segurança empresarial, administradores de empresas,
advogados e engenheiros, preparada
para atender seus clientes nas diversas
necessidades de segurança.

Produtos
Arquitetura de Segurança
Auditorias
Diagnósticos
Fusão e Aquisição de Empresas
Gerenciamento de Crises
Investigação
Plano de Continuidade de Negócios
Plano Diretor de Segurança
Políticas, Normas e Procedimentos
Proteção Pessoal
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamentos

Enquete do Mês
Você controla o acesso à internet do
seu filho?
a) Sim, com software que filtra conteúdo.
b) Sim, ele só navega ao meu lado.
c) Não, ele é responsável pelo que acessa.
d) Não, acho que é perigoso.

Eventos

Segurança em Eventos

Extensão Universitária

Igor Pipolo, diretor da Núcleo
encontrou-se no último dia
26 de janeiro, em São Paulo,
com o chefe de operações do
Gillette Stadium Boston,
Mark Briggs, que veio ao Brasil trabalhar num
projeto conceito de cidade segura. O encontro foi
proporcionado pela ISDS - International Security &
Defence Systems, uma das principais empresas de
segurança de Israel, que tornou-se referência em
prover soluções para grandes eventos, tendo
atuado nos Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro
e na Copa do Mundo da África. Na oportunidade,
Pipolo presenteou Mark Briggs com seu livro
“Segurança de Eventos - Novas Perspectivas e
Desafios para Produção”, lançado no ano passado.

O Curso Gestão Estratégica
da Segurança da Informação
e do Conhecimento, ministrado por Tácito Leite, sócio
da Núcleo, compõe a grade
de cursos de extensão universitária na área de
Segurança Empresarial e Gestão de Riscos da
Universidade Cidade de São Paulo. A Segurança da
Informação e do Conhecimento é de vital importância para todas as corporações onde atualmente
o uso dos meios eletrônicos de comunicação, sem o
devido cuidado, ameaça a Integridade das
Instituições. O curso será ministrado no próximo
dia 26 de fevereiro (sábado), das 8h30 às 17h30.
Inscrições, programação completa e informações
através do site: www.unicid.br.

Nos dias 9 e 10 de abril, acontece no Espaço APAS,
em São Paulo, a 1ª edição do Web Security Forum
2011, evento voltado à área de Segurança da Informação na Web. Organizado por Gustavo Lima,
criador do blog Coruja de TI, o fórum traz discussões sobre os rumos e a aplicação nos dias de hoje
de tecnologias como Cloud Computing, Web
Application Server, Web Application Firewall e
Virtualização de Ambientes. O objetivo do evento é
divulgar o conhecimento para os profissionais da
área de Segurança da Informação por meio de
palestras, cases e painéis. Entre os palestrantes
confirmados está Edison Fontes, sócio da Núcleo.

“Agende-se para este importante encontro de
Facilities e Properties”. Entre os dias 13 e 15 de
abril, no Centro Fecomércio de Eventos, em São
Paulo, ocorrerá o 8º Congresso INFRA. Para 2011, o
tema é “Vamos juntos com o Brasil” e será pautado
nas posturas que as empresas devem ter para
participar do crescimento, neste momento
histórico da conjuntura brasileira. Também terá
como objetivo, apontar caminhos para que todos,
compradores e prestadores de serviços, possam
usufruir as oportunidades de negócios, empregos e
melhorias dos serviços e da infraestrutura das
operações nos equipamentos prediais.

Informações: www.websecforum.com.br

Informações: www.congressoinfra.com.br
Fone: (11) 2577 0650

Acesse o site e responda!

Fique Atento
Pensamento

Carnaval é festa, folia e muita diversão, mas para aproveitar bastante todos os momentos de
alegria, é necessário tomar alguns cuidados. Clique aqui e confira “Dicas de Segurança” para
um carnaval mais seguro!

“A coisa mais indispensável a um
homem é reconhecer o uso que deve
fazer do seu próprio conhecimento”.

Filme: “A Rede Social”
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Contatos

Dica de Filme

[Platão]

Direção: David Fincher

Drama/121 min.

Sinopse Comentada: Em uma noite de outono de 2003, um gênio da programação e
estudante de Harvard senta em seu computador e começa a trabalhar em uma nova
ideia, a de criar uma rede social. Seus amigos começam a ajudar a publicar sua ideia
para outros estudantes da universidade e em pouco tempo a rede social se torna um
sistema global e de revolução na comunicação. Em apenas seis anos e 500 milhões de
amigos mais tarde, Mark Zuckerber, é o mais jovem bilionário da história com o sucesso
da rede social Facebook, mas o sucesso, no entanto, o leva a complicações em sua vida
social e profissional. “Já vivemos em um mundo onde redes sociais fazem parte do
nosso dia a dia. Mas como surgiram? Por que as pessoas aderem tão facilmente? O que
motivou a criação desses serviços? Como são tratadas nossas informações neste
ambiente? Parte dessas respostas serão encontradas neste filme”. Edison Fontes

