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A Empresa

Impactos do Covid-19 na Segurança Pública
também despencaram porque tem menos
gente nas ruas e os assassinatos, na maioria,
acontecem das 22h às 2h da madrugada”,
afirmou Montenegro.

Coronel Fernando Montenegro, Consultor
Associado da Núcleo Consultoria, disse que
nas últimas décadas, nenhuma doença
contagiante, provocou tanta alteração
comportamental na humanidade, quanto a
pandemia do Covid-19. “As mudanças
envolvem uma lista inumerável. O isolamento
social é uma das medidas de prevenção mais
usadas durante essa pandemia e tem trazido
várias repercussões psicológicas e
comportamentais na sociedade”.
“Um dos primeiros segmentos da economia
a se ajustar a essa realidade, é o da
criminalidade, até mesmo porque não
precisam respeitar nenhuma formalidade.
Eles são extremamente ágeis. Se por um
lado reduziram invasões de residências
porque as pessoas estão dentro das casas,
os assaltos à mão armada e homicídios

“Por outro lado, para 'compensar os
prejuízos', a criminalidade urbana migrou
para outras atividades; como resultado, o
número de casos de fraudes de cartão de
crédito, hackeamentos, fraudes digitais e
clonagem de perfis em redes sociais,
explodiram na internet. Um outro crime que
surgiu foi o da 'saidinha de mercado', pessoas
estão sendo assaltadas na saída de
supermercados, em que suas sacolas de
compras cheias de gêneros de primeira
necessidade estão sendo levadas”,
complementou.
A quarentena faz com que pessoas passem a
ficar muitas horas em casa, ocasionando um
aumento de conflitos interpessoais que no
limite podem levar a violência contra grupos
vulneráveis. “Os crimes de violência
doméstica passaram a apresentar um
número maior de registros porque algumas
agressões que antes estavam apenas no nível
de ofensas verbais, tiveram uma escalada de
intensidade e evoluíram para agressões físicas
devido ao convívio mais intenso na reclusão
forçada”, finalizou.

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
Análise de Risco
Auditoria
Continuidade de Negócios
Gerenciamento de Crise
Gestão da Segurança
Corporativa
Inteligência
Política, Normas e
Procedimentos
Produtos e Serviços
Projetos de Segurança
Eletrônica
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Milagre na Cela 7
A trama acompanha Memo (Aras Bulut Iynemli), um pai solteiro com deficiência
intelectual que vive em um pequeno vilarejo da Turquia com a filha, Ova (Nisa
Sofiya Aksongur) e a avó, Fatma (Celile Toyon Uysal). Memo é amável e querido por
todos do local, mas acaba preso quando se envolve em um acidente que culmina
na morte da filha de um importante tenente do exército. “É impossível assistir essa
história e não se lembrar dos filmes À Espera de Um Milagre e Uma Lição de Amor,
uma vez que os temas envolvidos são também uma prisão e uma condenação à
morte injustas e a relação de amor entre um pai com retardo mental e sua filha.
Um filme emocionante, com reflexões sobre abuso de poder, falha no sistema
carcerário, intolerância e a luta pelo direito à vida. Assistam!”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Nunca antes foi tão importante
se unir como em um time.
Instituições, empresas e todos os
cidadãos precisam se unir”.
[Moretti Polegato]

