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A Empresa

Fórum de Segurança Abese
das tecnologias deve inspirar a colaboração
entre o setor público e privado”. Para o
Secretário Municipal de Segurança Urbana
de São Paulo, José Roberto, “a tecnologia
não veio substituir a operação humana,
mas otimizá-la. Nós conseguimos ter mais
olhos espalhados pela cidade”.

O 1º Fórum de Segurança ABESE - Uma
nova agenda, aconteceu no dia 03 de
setembro na Assembleia Legislativa de São
Paulo e reuniu representantes da Polícia
Civil, Federal e Militar, Metrô de São Paulo,
do Fórum Brasileiro de IoT, além de
especialistas em segurança das principais
universidades do Brasil.
O objetivo do evento foi debater caminhos
e modelos de trabalho integrados, capazes
de tornar as cidades mais inteligentes e
seguras, além de reforçar a necessidade
de capacitação para o setor de Segurança
Eletrônica com investimentos em
formação, integração e treinamento.
Durante o debate, o Deputado Estadual,
Delegado Olim, enfatizou que “a integração

Flávio Ainbinder, da Laureate Brasil,
provocou os participantes afirmando que
tecnologia é inevitável, já acontece e não há
como evitar, mas o sistema depende de
profissionais bem preparados. “Nenhuma
tecnologia sobrevive sem processos,
política, procedimento e pessoas bem
capacitadas. Minha preocupação é com
treinamento, não há mais espaço para
achismos na segurança, mas continuam
surgindo especialistas que não estão aptos
para discutir segurança pública ou privada”.
João Jaouiche, sócio da Núcleo, esteve
presente no fórum e comentou, “a
importância desse encontro foi
enriquecida pela presença acadêmica,
num processo que não tem mais volta. Os
conhecimentos somados, certamente se
traduzirão em excelentes resultados para
toda a sociedade”.

A Núcleo é uma empresa de
consultoria e assessoria 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 e proteção.

Serviços
Assessoria
Auditoria
Continuidade de Negócios
Diagnóstico de Segurança
Gerenciamento de Crise
Investigação
Normas e Procedimentos
Plano Diretor de Segurança
Projetos de Segurança
Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Mente Criminosa
Bill Pope (Ryan Reynolds) é um agente da CIA em meio a uma importante
investigação. Ele acaba assassinado por um temível anarquista, deixando seus
superiores na agência repletos de dúvidas sobre seu último caso. Com a ajuda de
um médico (Tommy Lee Jones), o chefe de Pope (Gary Oldman) transfere todos
seus segredos, memórias, sentimentos e habilidades para prisioneiro imprevisível
e perigoso (Kevin Costner). Instável, ele será a única solução da CIA para evitar
consequências terríveis para os Estados Unidos e o mundo. “Pessoas trocando de
mentes não são exatamente uma novidade nas histórias, mas prende a atenção e
consegue ser um bom entretenimento de ficção científica”. Marcela Floriano
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Pensamento
“É bom celebrar o sucesso,
mas é mais importante escutar
as lições do fracasso".
[Bill Gates]

