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A Empresa

Em palestra virtual, Fontes fala sobre voto eletrônico
continentais precisava agilizar o envio das
informações das agências para as sedes dos
bancos. Com a reserva de mercado, surgiram
soluções exclusivamente brasileiras:
Banorte/Digirede, Bradesco/SID, Itaú/Itautec.
Depois foi desenvolvido a entrega do
Imposto de Renda. O Voto Eletrônico foi mais
um elemento genuinamente brasileiro”,
ressaltou.

Edison Fontes, Sócio da Núcleo Consultoria,
participou no último dia 25 de forma virtual,
do evento promovido pelo Rotary Recife Boa
Vista, a convite do Presidente Luiz Moura. O
tema da palestra transmitida ao vivo, foi
“Voto eletrônico: controles de segurança e
possibilidades de fraudes. O que
precisamos saber?”.
Durante sua apresentação, Fontes destacou
que o tema é de interesse de todo cidadão
brasileiro e que seriam apresentados
aspectos de controles técnicos que
possibilitam segurança e eventuais
fragilidades, e que não seriam considerados
aspectos políticos partidários. Ele
inicialmente fez a conexão do desempenho
do Brasil em soluções de captação segura de
informação, quando do início da automação
bancária. “O Brasil com dimensões

Fontes também falou que a segurança deve
contemplar todos os ambientes: local de
votação, urna, transmissão e centralizado.
“Tecnicamente é possível garantir uma
votação e contagem de votos seguros.
Vários procedimentos do TSE - Tribunal
Superior Eleitoral são públicos e auditáveis,
porém os próprios partidos políticos
participam muito pouco neste processo”.
Fontes ressalta que é necessário que cada
vez mais exista transparência nos
procedimentos do TSE. Sobre a impressão do
voto, ele indica que este deve ser um dos
controles e deve ser aplicado em um
percentual pequeno de urnas. “Existem
outros controles mais importantes. Os
controles de segurança sendo executados,
existe uma votação segura!”, complementou.

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
Investigação
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

Foto: Divulgação

Armas na Mesa
Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) é a mais procurada e formidável lobista em
Washington, D.C. Conhecida igualmente por sua astúcia e seu histórico de
sucesso, ela sempre fez o que era necessário para vencer. Quando ela enfrenta o
adversário mais poderoso de seu meio, ela percebe que ganhar pode custar um
preço muito alto. “A trama envolve o trabalho da protagonista na aprovação de
uma lei de controle de armas frente a indústria das armas, defendida pelo antigo
escritório em que ela trabalhou. Um filme que trata muito sobre estratégias e
bastidores políticos, lembra a famosa série House of Cards. Vale a pena assistir!”
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Pensamento
“Sucesso não tem a ver com o
dinheiro que você ganha. Tem a
ver com a diferença que você faz
na vidas das pessoas”.
[Michelle Obama]

