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A Empresa

Igor Pipolo, CEO da Núcleo recebe
Medalha do Mérito Policial Luiz Gonzaga
A Medalha do Mérito Policial Luiz Gonzaga
é considerada a mais alta comenda da
Polícia Militar do Estado e entregue
aqueles que atuam como parceiros
importantes da corporação e da Segurança
Pública do Estado.

Robinson Mesquita de Faria - Governador do Estado do
Rio Grande do Norte e Igor Pipolo - CEO da Núcleo.

O Governador do Estado do Rio Grande do
Norte, Robinson Mesquita de Faria,
acolhendo proposta do Comandante Geral
da Polícia Militar do RN, Coronel PM André
Azevedo, agraciou o Consultor de
Segurança, Igor de Mesquita Pipolo com a
Medalha do Mérito Policial Luiz Gonzaga,
em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados à Polícia Militar do Rio Grande do
Norte e ao povo potiguar.
A entrega da condecoração ocorreu no dia
10 de julho, no Teatro Riachuelo, Natal/RN,
durante a Solenidade Militar Comemorativa
ao 183º Aniversário da Polícia Militar do Rio
Grande do Norte.

“Receber tal honraria foi motivo de
grande alegria pessoal e profissional.
Esse reconhecimento me fez renovar as
estreitas ligações com o Meu Estado e
com a Segurança. Foi uma emocionante
solenidade, coroada pela participação de
autoridades e grande parte da família
policial do RN”, declarou 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
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação

Coronel PM André Azevedo - Comandante Geral da PM do
Rio Grande do Norte e Igor Pipolo.

Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Decisão de Risco
O encontro de três perigosos terroristas em Nairobi, no Quênia, faz com que uma
elaborada operação seja coordenada diretamente da Inglaterra. É lá que a coronel
Katherine Powell (Helen Mirren) e o general Frank Benson (Alan Rickman) acompanham
os movimentos dos alvos, através de um avião-drone estrategicamente posicionado
para que não seja detectado por radares inimigos. Inicialmente a operação seria para
capturá-los, mas a descoberta de dois homens-bomba faz com que o objetivo mude
para eliminá-los a qualquer custo. Inicia então um debate interno, envolvendo o lado
militar e também o político, sobre como agir causando o mínimo possível de danos. “Um
filme que vai diretamente no seu emocional e nos faz sentir exatamente como é ter que
decidir sobre algo que pode impactar a vida de diversas pessoas”. Marcela Floriano
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Pensamento
“Se está trabalhando em algo
excitante e que gosta muito, não
precisa ser empurrado para ter mais
resultados. A visão o empurra”.
[Steve Jobs]

