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A Empresa

46° Aniversário do Comando de Policiamento da Capital
Durante o evento, foi entregue a medalha
“Mérito do Comando de Policiamento da
Capital” para 102 pessoas. A premiação tem
o objetivo de homenagear personalidades
civis e militares que contribuíram com o
CPC.

A cerimônia foi realizada na Sala São Paulo, no centro da Capital.

João Jaouiche, sócio da Núcleo e presidente
do CONSEG Morumbi, prestigiou na noite de
05 de fevereiro a comemoração do 46°
aniversário do Comando de Policiamento da
Capital (CPC).
“Participar de eventos ligados às forças
públicas de segurança, nos ajudam a ver e
sentir o lado humano que está por trás dos
uniformes e regras. Como cidadão, me
honra receber esse tipo de convite e me
alegra participar da atividade. Entendo que
se a sociedade praticasse essa convivência
mais próxima de nossos valorosos policiais
(civis, militares e GCM), o resultado seria
significativamente maior em relação às
políticas comunitárias”, destacou Jaouiche.

O Comando de Policiamento da Capital, que
recebe em seu título o nome do coronel José
Hermínio Rodrigues, foi criado em 25 de
janeiro de 1973.
O órgão é responsável pelo patrulhamento
em todas as regiões da cidade de São Paulo,
tendo como competência planejar,
comandar, coordenar, fiscalizar e controlar
suas unidades subordinadas oito
Comandos de Policiamento de Área
Metropolitano (CPA/M), 31 Batalhões de
Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) e um
Batalhão de Ações Especiais de Polícia
(BAEP).

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

Ao longo do ano de 2018, os Policiais
Militares que atuam na Capital realizaram
mais de 42 mil prisões e apreensões e 235,9
mil abordagens. Também recuperaram
27.023 veículos e apreenderam 12,3
toneladas de drogas.

Riscos Empresariais
Riscos Logísticos
Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Treinamento
Varredura de Ambiente

Dica de Filme
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Verdade ou Desafio
Um grupo de jovens viaja para o México e após o convite de um desconhecido eles
começam a jogar Verdade ou Desafio, mas no meio da brincadeira o rapaz revela
que o jogo é algo sobrenatural e que agora todos serão obrigados a cumprir os
desafios ou dizer a verdade, caso não queriam morrer. Obviamente que ao voltar
para casa ninguém liga muito para as palavras do desconhecido, até que um por
um se vê obrigado a continuar participando do jogo. “É aquele tipo de filme que é
puro entretenimento, mas que levanta duas questões importantes de segurança:
não aceitar convites de estranhos e não clicar em qualquer vídeo sem noção que
recebemos ou encontramos disponível na internet... um pequeno spoiler sobre o
desfecho da trama”. Marcela Floriano
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Pensamento
“A imprensa noticia vandalismo,
pois gera medo. O medo faz com
que as pessoas fiquem em casa.
E pessoas com medo não
mudam o país!”.
[Ricardo Boechat]

