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A Empresa

João Jaouiche é homenageado e recebe
medalha do 16º Batalhão de Polícia Militar
Jaouiche manifestou sua satisfação pela
comenda recebida: "Foi um momento em
que os sentimentos de honra e satisfação
cidadã se misturaram. Merecer essa
distinção me motiva ainda mais a continuar
na contribuição para com a sociedade.
Quero dividir essa medalha com o grupo de
pessoas que trabalha comigo no CONSEG".

João Jaouiche, Cel. Salles (Comandante Geral da Polícia
Militar do Estado de São Paulo) e Júlia Rezende.

João Jaouiche, sócio da Núcleo e Presidente do
CONSEG Morumbi (Conselho Comunitário de
Segurança), foi condecorado pelo Décimo
Sexto Batalhão de Polícia Militar Metropolitano
- “1º Tenente PM Fernão Gomes Loureiro”,
Unidade pertencente a Polícia Militar Paulista,
por indicação da Comissão da Honraria, com a
importante comenda “Medalha Cinquentenário do Décimo Sexto Batalhão”, instituída
no Decreto Estadual nº 60.849, de 22 de
Outubro de 2014, que destina-se a prestar a
justa homenagem as pessoas e instituições
que, de algum modo, prestaram relevantes
serviços a população paulista, colaborando
com o engrandecimento do nome da
Instituição e com a Segurança Pública.

A outorga da comenda aconteceu no dia 06 de
dezembro, em solenidade alusiva ao 55º
aniversário da Unidade, na sede do 16º
Batalhão. O Cel. Salles cumprimentou Jaouiche
pela merecida honraria, agradecendo em
nome do Comando Geral da Polícia Militar a
permanente colaboração a causa pública.

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

João Jaouiche recebendo a “Medalha Cinquentenário
do Décimo Sexto Batalhão”.

Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme

Foto: Divulgação

211 - O Grande Assalto
Inspirado por um dos eventos mais longos e sangrentos da vida real na história da
polícia. O oficial Mike Chandler (Nicolas Cage) e um jovem passageiro civil,
encontram-se despreparados e desarmados, quando o destino os coloca
diretamente na mira de um ousado roubo a banco em andamento, por uma
equipe destemida de homens altamente treinados e fortemente armados. “Em
211, Cage é um policial da velha guarda levando um jovem estudante em uma
inofensiva ronda, como resultado de um projeto escolar, até que se pegam
despreparados no meio de um grande e perigoso assalto a banco. Para quem
gosta de ação policial vale a pena assistir!” Marcela Floriano
Alameda Santos, 1293 cj. 84 | Cerqueira César | São Paulo - SP | 01419-001
Fone: +55 (11) 3266 6468 | nucleo@nucleoconsult.com.br | nucleoconsult.com.br

Pensamento
“O ingrediente mais importante
na fórmula do sucesso é saber se
relacionar com as pessoas”.
[Theodore Roosevelt]

