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A Empresa

60 Segundos de Segurança

Igor Pipolo e Christian Visval - Diretor do CT Segurança,
no lançamento do programa @60seguranca!

“60 Segundos de Segurança” é um
programa de entrevistas apresentado por
Igor Pipolo e produzido pelo CT
Segurança. Inspirado no formato de talk
show, traz vários profissionais do
mercado de segurança para contar suas
histórias e falar um pouco das suas
atividades de uma maneira bem leve e
inteligente.
O programa estreou no dia 08 de janeiro,
tendo como primeiro entrevistado o
Engenheiro Kleber Reis, CEO da
Engenharia Segura e fundador do Projeto
Mergulhando na Vida, falando sobre uma
nova tecnologia de barreira perimetral e a
história da evolução da proteção física

que vem desde o ano 4 a.C. Em um trecho
da entrevista Kleber Reis comentou, “Lá
em Pompeia foi descoberto, depois de
retirada das cinzas vulcânicas, um quadro
com uma pintura no piso dizendo - Cave
Canen [Cuidado com o Cão], a mesma
placa que a gente vê nos portões, nos
mostrando que coisas que foram
utilizadas lá trás, continuam sendo usadas
até hoje”.
No final do programa, Igor Pipolo desafia
seus entrevistados a falar em 60 segundos
uma dica, esclarecimento ou orientação
que seja importante para quem está
assistindo.
“Estou muito feliz com o programa e
agradecido pelo Christian Visval ter
acreditado nesse importante projeto de
informação para o setor de segurança”,
falou Igor Pipolo.

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

Confiram as edições do programa 60
Segundos de Segurança no canal do CT
Segurança no YouTube ou no site da
Núcleo Consultoria.

Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme

Foto: Divulgação

O Grande Herói
Uma história de heroísmo, coragem e sobrevivência. O Grande Herói conta a
incrível história de quatro soldados da Marinha em uma missão para neutralizar
uma operação do alto escalão da Al–Qaeda, mas que sofrem uma emboscada nas
montanhas do Afeganistão. Frente a uma decisão moral difícil, o grupo fica isolado,
sem socorro e cercado por um forte grupo Talibã, tendo que encontrar uma
reserva de energia e resiliência que os faça resistir. “Um filme de guerra baseado
em fatos reais, que está mais preocupado em focar no lado humano dos soldados
do que na ação, trazendo mais empatia com o público. Quando a ação começa,
você sente medo pelo protagonista e seus companheiros. Vale a pena assistir, o
filme ganhou vários prêmios e liderança nas bilheterias ”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Você precisa buscar ser a melhor
versão de você mesmo. E assim
todos os dias você vai tentar se
tornar melhor. É uma missão
constante! É uma missão infinita”.
[Kobe Bryant]

