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A Empresa

Núcleo prestigia aniversário do 16º BPM/M
defendem a sociedade diariamente. O
patriotismo, o civismo e o amor à causa
pública é o que move este cinquentenário do
16º BPM/M.
Por ocasião da solenidade de aniversário, por
dever de justiça e em reconhecimento aos
serviços prestados na Polícia Militar e no 16º
BPM/M, policiais militares foram agraciados
com medalhas do Cinquentenário do
Batalhão.

Na manhã do dia 20 de janeiro, no Auditório
da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, aconteceu a solenidade alusiva
em comemoração aos 58 anos do 16º
Batalhão de Polícia Militar Metropolitano “1º Tenente PM Fernão Gomes Loureiro”.
A convite do Comandante da unidade,
Tenente Coronel PM Marco Antônio Pimentel
Pires, João Jaouiche, sócio da Núcleo
Consultoria, prestigiou a solenidade
representando o CONSEG Morumbi
(Conselho Comunitário de Segurança).
O batalhão teve suas origens na Guarda
Militar da Cidade Universitária de São Paulo
em 6 de dezembro de 1963. Hoje é
composto por 4 companhias de área, onde
os policiais militares pertencentes atuam e

No encerramento do evento o Ten Cel Marco
Antônio enalteceu os excelentes resultados
alcançados pelo batalhão ao longo do ano e
agradeceu a todos pela presença e
dedicação.
“Importante e ao mesmo tempo agradável
essa integração entre a PM e a sociedade.
Tive a honra de ter sido agraciado com
semelhante premiação em um passado
recente e convidado a participar desse
evento de novos cidadãos que recebem essa
distinção”, comentou Jaouiche.

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
Análise de Risco
Auditoria
Gestão da Segurança
Corporativa
Investigação
Política, Normas e
Procedimentos
Produtos e Serviços
Projetos de Segurança
Eletrônica

Foto: João Jaouiche, Cap Karan, Sra. Júlia Titz e
Cel Pimentel.

Segurança Condominial
Segurança da Informação
Segurança de Eventos
Segurança Pessoal
Varredura de Ambiente e
Telefonia

Dica de Filme
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O Golpista do Tinder
Ele se passa por um magnata do ramo dos diamantes e conquista mulheres na
internet com uma identidade falsa. Depois de conquistar a confiança das vítimas,
executava sempre o mesmo plano para extorquir dinheiro e usá-lo com outras,
criando um loop milionário sem fim. Mas algumas de suas vítimas não aceitam o
que aconteceu e querem justiça. Um exemplo fascinante da capacidade de
manipulação mental. “Esse filme é muito importante não só para as mulheres que
aparecem no filme como vítimas, mas também para os homens que
frequentemente são vítimas de golpistas oriundos das redes sociais e de
aplicativos de relacionamento. Recomendo, vale a pena assistir!” Igor Pipolo
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Pensamento
“Um time não é um grupo de
pessoas que trabalham juntas.
Um time é um grupo de pessoas
que confiam umas nas outras”.
[Simon Sinek]

