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A Empresa

João Jaouiche é homenageado e
recebe o Prêmio “Marco da Paz”
central da capital, onde também nasceu a
ideia da premiação.

João Jaouiche ao receber o troféu e o
diploma de Mensageiro da Paz.

Foi entregue na noite do dia 22 de
novembro de 2019 o Prêmio “Marco da
Paz”, durante sessão solene realizada na
Associação Comercial do Estado de São
Paulo, que homenageia anualmente
pessoas e instituições que se destacam
por sua atuação no trabalho de ação
social e pela construção da cultura de paz
pelo mundo.
O Marco da Paz é um monumento que foi
criado para cultivar na humanidade a
importância da Cultura de Paz. O primeiro
Marco da Paz foi construído no ano 2000
pelo italiano Gaetano Brancati Luigi e está
instalada no Pateo do Collegio, região

João Jaouiche, sócio da Núcleo e VicePresidente do CONSEG Morumbi
(Conselho Comunitário de Segurança), foi
um dos homenageados na noite e se
mostrou muito contente com a premiação.
“Foi uma honra ser destacado para
receber esse troféu, notadamente pela
história de sua criação, que me comoveu
ainda mais, pela presença de seu criador.
E também pelo reconhecimento da
entrega voluntária que fiz e faço em prol
de uma sociedade melhor”, declarou.
O monumento está presente em 31
localidades, de 26 cidades, em 8 países. O
Marco da Paz é uma estrutura formada
por um arco com pedras claras, uma
pomba com a inscrição pax e um sino de
cobre.
Em 2015, foi instituído o Dia Municipal do
Marco da Paz por meio da Lei 16.186. A
data é comemorada todo 30 de março e
integra o Calendário de Eventos da Cidade
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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Uma Noite de Crime
Se em uma noite por ano você pudesse cometer qualquer crime, sem sofrer as
consequências, qual você escolheria? Na América, em um futuro próximo, o
governo sancionou um período anual de 12 horas, permitindo qualquer atividade
criminal, incluindo assassinato. Nessa noite dominada pela violência e por uma
epidemia de crime, a família de James Sandin (Ethan Hawke), um vendedor de
sistemas de segurança, é testada para ver até aonde irá para se proteger, quando
o cruel mundo exterior entrar na sua casa. “Uma ideia bizarra, mas rica como
discussão social. Prefiro acreditar que esta produção é uma sátira ao governo
norte-americano, entretanto vale a reflexão: será que o governo realmente
permitiria um absurdo desses na nossa sociedade?”. Marcela Floriano
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Pensamento
“O melhor líder não é
necessariamente aquele que faz
as melhores coisas. Ele é aquele
que faz com que pessoas
realizem as melhores coisas”.
[Ronald Reagan]

