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Guardas municipais recebem homenagem na Alesp
Hoje, somente na capital, cerca de 6 mil
guardas trabalham diariamente nas ruas. Ao
longo da Sessão Solene foi divulgado um
vídeo com um resumo do trabalho das
guardas, foram veiculadas imagens de
equipamentos utilizados em serviço e áreas
de atuação.

Os Guardas Civis Metropolitanos (GCM) do
Estado de São Paulo foram homenageados,
no dia 21 de agosto, em Sessão Solene na
Assembleia Legislativa (Alesp).

Estavam na mesa principal: Coronel Camilo, o
Secretário Municipal de Segurança Urbana,
José Roberto Rodrigues de Oliveira, Coronel
Wanderlei Ramos, Comandante do CPA-M/2,
Deputado Coronel Telhada, o General de
Brigada, Ricardo Miranda Aversa, que
representou o Comandante Militar do
Sudeste, General João Camilo Pires e o
Comandante da Guarda de São Paulo,
Inspetor Adelson de Souza.

A iniciativa foi do deputado Coronel Camilo
(PSD). “Os guardas civis são um grande apoio
à segurança pública do nosso Estado. Suas
ações se dão junto ao cidadão, na zeladoria
urbana, na organização da cidade, nos
espaços públicos municipais, nas feiras livres,
no trânsito nas proximidades das escolas
municipais, além de ajudarem a defender o
cidadão de bem e a juventude”, disse Camilo.
“Aqui em São Paulo, especialmente, na área
social, têm ajudado bastante também na área
da Cracolândia e no resgate de pessoas que
mais precisam naquele local”, lembrou.

João Jaouiche, sócio da Núcleo, esteve
presente na solenidade e comentou, “Apesar
da amizade de mais de 30 anos com o atual
comandante da GCM, me senti no dever de
prestigiar o evento, devido à importância
dessa instituição para a cidade de São Paulo,
muitas vezes em um trabalho quase invisível
junto à população, a Guarda desempenha um
papel, a meu ver, de resgate da ordem. Me fiz
presente para, de modo respeitoso e de
agradecimento, fazer a minha parte como
cidadão, cumprimentando os valorosos
Guardas Municipais”.

João Jaouiche, sócio da Núcleo e Adelson de Souza,
Comandante da Guarda de São Paulo.

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
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Beleza Oculta
Após uma tragédia pessoal, Howard (Will Smith) entra em depressão e passa a
escrever cartas para a Morte, o Tempo e o Amor, algo que preocupa seus amigos.
Mas o que parece impossível, se torna realidade quando essas três partes do
universo decidem responder. Morte (Helen Mirren), Tempo (Jacob Latimore) e
Amor (Keira Knightley) vão tentar ensinar o valor da vida para o protagonista.
“Apesar do enredo não estar ligado ao tema segurança e mesmo tendo tido várias
críticas, eu gostei muito do filme. Beleza Oculta é dramático, forte, singelo, tocante
e muito verdadeiro. A história nos faz pensar sobre as perdas que sofremos e
como lidamos (ou não) com elas. Vale a pena assistir!” Marcela Floriano
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Pensamento
“O sucesso geralmente vem para
aqueles que estão muito
ocupados para estarem
procurando por ele”.
[Henry David Thoreau]

