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A Empresa

A importância da atualização constante!
Esse novo quadro mostra a necessidade da
constante atualização por parte dos
profissionais que prestam os serviços, desde
os projetos até a instalação, bem como o
manual operacional para a utilização do que
a tecnologia pode oferecer.

A atualização constante é apresentada como
essencial e não mais um diferencial,
principalmente nesta era de velocidade de
informações. João Jaouiche, sócio da Núcleo
e articulista do programa semanal
Condomínio Seguro, disse que tem
percebido através de alguns depoimentos de
participantes de que quem contrata ou
quem opera os sistemas, até pelos termos
utilizados, já sabem um pouco mais do que o
básico.
“Destacamos também que isso é fruto de
um trabalho de conscientização realizado
pelos profissionais de segurança junto aos
tomadores de decisão, explicando por que
e como funcionam os equipamentos e o
processamento destas nos softwares”,
ressaltou Jaouiche.

“É importante lembrar que o lado delituoso
também se atualiza e é fundamental que
estudos de casos, trocas de experiências,
análises e tratamento das ocorrências (o que
houve e como faço para não se repetir),
sejam práticas intensas e que envolvam
todos os que participam da operação. Isso
ajuda a gerar novas demandas para os
fabricantes e desenvolvedores de softwares,
melhorando assim as entregas à sociedade”,
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.
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Além dessas questões, Jaouiche disse que
outra mudança percebida em várias cidades
do país, é a união do público com o privado.
Seja pela legislação municipal ou através de
acordos, imagens e alertas dos sistemas de
segurança podem ser compartilhadas,
acelerando a capacidade de resposta ou de
investigações. “A sociedade começa a
entender a limitação legal dos órgãos de
segurança e, por isso, compreende a
necessidade de participar ativamente da
ajuda e do fortalecimento dos recursos”,
finalizou.
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Olhos que Condenam
A trama acompanha a história de cinco adolescentes negros, que ficaram
conhecidos como Os Cinco do Central Park, acusados de um estupro que não
cometeram. A minissérie de quatro partes se passa em três épocas diferentes,
primeiro em 1989, quando eles são acusados pela primeira vez, depois em 2002 e
2014, quando nos mostram as consequências disso. “A produção revela,
escancaradamente, o que de pior existe nas pessoas e expõe um dos erros mais
absurdos do sistema judiciário norte-americano. Racismo, preconceito e falta de
justiça guia a narrativa. Não é fácil de assistir, dói, incomoda, principalmente por
ser uma história real, mas vale a pena!” Marcela Floriano
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Pensamento
“O que vale na vida não é o ponto
de partida e sim a caminhada.
Caminhando e semeando, no fim
terás o que colher”.
[Cora Coralina]

