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2ºCongresso Detectives Amigos de
Las America
São Paulo – Brasil. Dias 13,14e 15 de Maio de 2015

AS FICHAS DE INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO PRONTAS, OS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO II
CONGRESSO DOS DETETIVES AMIGOS DE LAS AMÉRICAS, FAVOR ENTRAR EM CONTATO VIA IN
BOX COM A Sra. VERA MACHADO, QUE IRA ENVIAR A FICHA COMPLETA COM AS ORIENTAÇÕES A
SEREM SEGUIDAS.

Página 3

Fonte: https://www.facebook.com/DETETIVESILVEIRA?fref=ts

DETECTIVE NEWS

Página 4

DETECTIVE NEWS

DETECTIVES e INVESTIGADORES PRIVADOS DEL PERÚ "DEIP-PERÚ"
1er. SEMINARIO ORGANIZADO POR DETECTIVES e INVESTIGADORES PRIVADO
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Adrian Rodriguez Huaman,
Com Carlos Neyre Abad, Gatúbela Heroína, Melina Jessica Paco Ventocilla, Briscila Paco
Ventocilla e Willy De la Cruz em CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.

Willy De la Cruz
LA CAPACITACION TEORICO-PRACTICA ES PARA TODOS LOS COLEGAS QUE
DESEN DE ACUERDO A NUESTRA REALIDAD.
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FONTE:
https://www.facebook.com/adrian.rodriguezhuaman/media_set
set=a.759721484096491.1073742478.100001759402475&type=1
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Agência Elementar Detetives

Rua Dr. Cesar, 319. 1° e 2°and.—São Paulo SP. Santana

Fone: (55)11 4113 7782 / 9.5241 2854.

http://www.elementardetetives.com.br/ - agencia@elementardetetives.com.br
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Elementar Detetives, foi fundada
em 2004 pelo Detetive Robson
Jorge,

especialista

investigações

e

em

inteligência

privada, que após viajar para Itália
conheceu a família do famoso
Super Detetive Tom Ponzi e sua
fantástica agência de detetives
Mercúrio na cidade de Milão, Tom
Ponzi foi o mais conhecido
detetive particular da Europa, e a
agência de detetive Mercúrio
emprega mais de 150 funcionários,
em sua rede que se espalha por
toda Itália, Europa e diversos
Paises da América Latina e
Estados Unidos.
O

Detetive

participou

Robson

diversos

Jorge

cursos

e

Workshop, inclusive estágio na super agência, mantendo até hoje uma estreita relação com as agências
espalhadas pelo mundo, o Detetive Robson Jorge e sua equipe já atuaram em diversos casos, a Agência
Elementar Detetives foi convidada diversas veses por canais de televisão para participar de programas
relacionados a serviços de investigação, recusamos a todos.
O verdadeiro detetive não existe para outras pessoas além daquele que o contratou, Não expomos casos de
nossos clientes em programas de televisão, rádio, jornal ou net@. Sigilo na Agência Elementar Detetives é
Total e garantido em contrato.
Respeito e sigilo são fundamentais nessa atividade o amadorismo não impera nesse ramo, Quando
fundamos a agência de detetive- Elementar Detetives, pactuamos que iriamos sempre apresentar o melhor
serviço e atendimento para nossos clientes, amigos e todos que nos procuram, é por isso que nossa agência
de detetive trabalha Full Time pelo objetivo da investigação e aprensentando sempre aos nossos clientes,
Otimos resultados.
Nossos Clientes tem a total clareza dos fatos investigados por nossa agência de detetives, Ser discretos e
eficiêntes é a prioridade do nosso departamento de inteligência e investigações.
Nossa competência se resume em total sigilo, discrição e eficiência, e isso todos os nossos clientes podem
comprovar. Ao atuarmos como aliados estratégicos dos nossos clientes, potencializamos seus resultados e
nos antecipamos a suas necessidades futuras.
FONTE: http://www.elementardetetives.com.br/
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SIA - Rīgas Detektīvu Aģentūra

Tema urgente ultimamente "chantagem"
SIA "Rīgas Detektīvu Aģentūra" muitas vezes são referência dos clientes para ajudar a prevenir
chantagem contra eles.
Este tipo de crime tem existido desde tempos antigos. Lembremo-nos do trabalho de Ilf e Petrov
"Bezerro de Ouro" por todos os personagem conhecido de Ostap Bender, que disse que a idéia
rapidamente se perder e deve ser atualizado.
Com a invenção da Internet, ideias não têm tempo para ser atualizado, e vem com uma taxa
anormal. E se uma vez poderia contar nos dedos os tipos de fraude e chantagem, mas agora, por
causa da sua rede, infinita, é impossível.
A forma mais comum de chantagem, curiosamente, é o envio de uma carta, uma suposta vítima
recebe no e-mail que tem contra ele, supostamente tem fotos incriminadoras ou vídeos, e, por
vezes, apenas a informação de que ele foi visto, para desacreditar você, em outras palavras,
"comprometer".
No entanto, vamos olhar para um artigo da Lei Penal (Letónia):
Artigo 183. A extorsão
(1) O requisito para a transferência de propriedade sem qualquer base legal ou direito de
propriedade ou de tomar qualquer ação de natureza material, sob a ameaça de violência para a
vítima ou seus familiares, ameaçando com, informações, anúncio, para desacreditar a vítima ou
sua família, sob a ameaça de destruição de sua propriedade, ou fazendo- outro dano significativo
(extorsão), -é punido com pena de prisão até oito anos, com confisco de bens.
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2) A extorsão cometida repetidamente, ou um grupo de pessoas que agem em conluio, ou
cometido com violência, armas ou explosivos - é punido com pena de prisão de 05 a 12 anos,
com confisco de bens e supervisão da polícia por até três anos.
Não é nada fraca, hein?!
Eu me pergunto, responsabilidade criminal sempre é de quem está tentando chantagear as
supostas vítimas ?!
Na continuação deste tópico eu gostaria de levar anedota:
Chamamos a noite uma mãe - disse que seu filho atingiu um pedestre, devemos urgentemente
chamar os socorristas. O filho estava dormindo no quarto ao lado. Mãe, sem pensar duas vezes:
diga a ele para livrar urgentemente de testemunhas e fugir.
Que tal?, deve ser uma reação para chantagear ?!!!
De facto, em casos de extorsão, é importante a primeira reação da chamada vítima.
Tranquilidade normalmente perturba criminosos! No entanto, o pânico, o medo, a um estado de
confusão, pelo contrário, são ideais e necessários para a reação de extorsões, a submeter a tal
estado, que você pode facilmente gerenciar, manipular e retirar seu dinheiro! A experiência
mostra que pagar os criminosos, você acaba em um ciclo viciado, desde que você não pare este
processo!
Em qualquer caso, nunca tenha medo de criminosos, inicialmente é claro que eles estão violando
a lei contra você, e não podem escapar da responsabilidade criminal!
Se você pegou um dos casos acima mencionados, ou veio chantagem contra você, não hesite
em contactar-nos! Os funcionários da SIA "Rīgas Detektīvu Aģentūra" saber como prevenir tais
crimes em um estágio inicial!
Atenciosamente, Presidente da SIA "Rīgas Detektīvu Aģentūra" Olga Zelika
Aconselhamento, apoio psicológico- Nosso telefone: +37126065555 (consulta por telefone o
tempo todo!)
Por sua vez, um aviso: Riga Detective Agency (Letónia) pertence local: detektivs.lv (detektivs.eu,
detectivs.lv) e um número de telefone: 37126065555! Por favor, tenha cuidado B!
Cuidado com os golpes, que estão sendo falsificados e roubam informações de nosso site!
FONTE: http://detektiv.ucoz.com/publ/
rizhskoe_detektivnoe_agentstvo_latvija_nasushhnaja_tema_shantazh/1-1-0-46
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Más del 30% de los detectives privados en España son mujeres
Problemas de conciliación por las muchas horas que requiere la profesión

Sombrero, gabardina, una pipa y la lupa. Esa
podría ser la imagen que se genera en la mente
cuando alguien hace referencia a un detective
privado, influido seguramente por las historias de
Sherlock Holmes. Seguramente por el mismo
motivo al pensar en un detective suele ser un hombre al que nos imaginamos.
Sin embargo, la realidad es que cada vez son más las mujeres que se dedican a la investigación
privada. En los últimos años han aflorado en España varias empresas de detectives especializadas y
formadas solo por féminas. En concreto, más del 30% de investigadores de España son mujeres,
según diversos estudios.
Ángela Martí es la directora de Global Risk Detectives, y cuenta con un bajaje de más de 30 años
como investigadora privada. Asegura que "las profesiones de hombres son ya una utopía en una
sociedad tan cambiante", y señala que las mujeres detectives juegan con ventaja en muchas
situaciones. "Ellas generan más confianza en los clientes, creen que no les vas a engañar por el
simple hecho de ser una mujer", asegura. "Ciertos trabajos o situaciones son mejor entendidos por
una mujer, ya que los hombres presentan unos tópicos generacionales brutales", sentencia la
experta.

Pasar desapercibidas
Otra de las ventajas de las mujres dedicadas a la investigación es que tienen mayor facilidad para
pasar desapercibidas en múltiples ocasiones. "Cuando realizas una llamada telefónica dentro de
una investigación nadie sospecha que la mujer que está al otro lado es una detective privada",
explica Martí.
La experta, asímismo, señala que la mayoría de investigaciones son de despacho. Pero cuando toca
hacer un seguimiento, el rol de las mujeres es más útil: "un día te recoges el pelo, otro te haces una
trenza, y al siguiente te lo dejas suelto", explica. Las ventajas son tantas que ya son muchos los
clientes que reclaman ser atendidos por investigadoras.
En cuanto a la conciliación de la vida laboral y personal, la principal traba es que se trata de una
profesión que requiere muchas horas de decicación.
.
Fonte: eleconomista.es
http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/6518876/03/15/Mas-del-30-de-losdetectives-privados-en-Espana-son-mujeres.html#.Kku8gLPhesOWg45
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