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A Empresa

Seminário Internacional de Polícia Comunitária
conquista, estão as boas práticas, que têm
permitido queda nos índices criminais, em
especial da taxa de homicídios, além da
produção de conhecimento e intercâmbio
com outros Estados brasileiros e países.
Todo esse esforço fez o Japão eleger o
território paulista como Estado-Modelo no
Projeto Nacional para o Estabelecimento de
um Sistema Contínuo e Autossuficiente da
Polícia Comunitária nas Instituições Brasileiras.
João Jaouiche - Núcleo Consultoria, Celso Cavalini - Conseg
Portal do Morumbi e Júlia Titz - Conseg Morumbi.

A Polícia Militar realizou no dia 09 de outubro,
o Seminário Internacional de Polícia
Comunitária 2019. O evento contou com a
presença do secretário da Segurança Pública,
general João Camilo Pires de Campos, que na
ocasião recebeu a Medalha do Mérito
Comunitário. “Este seminário já é histórico. A
Segurança Pública nasce onde as pessoas
moram, daí a importância do trabalho
comunitário e do engrandecimento e
valorização dessa atividade”, ressaltou. O
encontro reuniu no Teatro das Artes, em São
Paulo, autoridades policiais nacionais e
internacionais, gestores de segurança e
profissionais do segmento.
Hoje em dia, a Polícia Militar de São Paulo é
referência nacional e internacional em Polícia
Comunitária. Entre os motivos para a

O objetivo do seminário foi promover a
capacitação e a difusão do conhecimento para
os colaboradores envolvidos na execução e
fiscalização das atividades de Polícia
Comunitária. Entre outros temas, o seminário
tratou sobre uma preocupação bastante atual,
a segurança de instituições de ensino.
João Jaouiche, sócio da Núcleo, esteve
presente no seminário e comentou, “a
exemplo de países bem à frente do Brasil, a
união da sociedade com as autoridades
policiais mostram os elevados resultados
obtidos. Apesar de já perceber que essa
aproximação tem se intensificado aqui no
Brasil, é importante e necessário que todos
nós sejamos incentivadores dessa ação.
Afinal, cidadãos honestos e autoridades
policiais, são a maioria. Ninguém é tão bom
quanto todos nós juntos”.

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

Foto: Divulgação

Quatro Irmãos
Bobby (Mark Wahlberg), Jeremiah (André Benjamin), Angel (Tyrese Gibson) e Jack
(Garrett Hedlund) são quatro irmãos adotivos, que foram criados pela mesma
mulher. Quando a mãe deles morre, os quatro se reúnem novamente para o seu
enterro. Porém quando descobrem que ela pode ter sido assassinada, os irmãos
decidem se unir para investigar o caso e se vingar. “Um drama envolvente com um
tom de suspense que segue o filme do início ao fim. Para quem procura uma boa
dose desses dois gêneros e mais um toque de filme policial, é um prato cheio. Um
filme surpreendente, que mostra a união de quatro irmãos, mesmo não tendo o
mesmo sangue, em busca da verdade!” 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
“Gerir um botequim e uma
empresa dá o mesmo trabalho?
Depende, fazer bem feito sempre
dá o mesmo trabalho".
[Rubens Ometto]

