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A Empresa

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
gerenciamento, áreas de risco e demais
informações e dados relevantes.

Edison Fontes (à dir.) com o Dr. Paulo Purkyt, Presidente da
Comissão de Direito Digital OAB Jabaquara.

Edison Fontes, sócio da Núcleo
apresentou no dia 16 de agosto, a
palestra “Lei de Proteção de Dados
Pessoais (LGPDP): Segurança e
Responsabilidade Corporativa. Como
Implementar Controles para a
Conformidade?”, no 1º Encontro
Presencial do Fórum Gestão de Riscos.
Um grupo independente que reúne
profissionais influentes da área de
Gerenciamento de Riscos (dos mais
variados players), exclusivamente para a
troca de informações sobre sinistros,
inovações, logísticas, estudos, estatísticas,

Fontes destacou durante sua
apresentação os principais controles da
LGPDP e orientou a todos como deve ser
um projeto de conformidade com a
legislação. “A lei vai começar a valer em
agosto de 2020, e todas as organizações
precisam estar preparadas para a
mesma”, alertou.
Já no dia 17 de agosto, Fontes participou
do painel “Caminhos para a
Implementação da LGPDP”, na OAB
Jabaquara, em São Paulo, onde destacou
que a existência de um Programa
Organizacional de Segurança da
Informação é a base mais adequada para
que as empresas consigam implementar
de maneira estruturada todos os controles
exigidos. “A própria lei exige no seu artigo
46, que as organizações tenham o seu
conjunto de ações e controles de
Proteção da Informação, para tanto
precisamos seguir a Norma ISO/IEC
27.002”, ressaltou Fontes.

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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À Procura
Há oito anos a menina Cassandra (Peyton Kennedy) desapareceu, deixando uma
série de dúvidas em torno do que poderia ter acontecido. Quando evidências de
que ela ainda está viva começam a aparecer, seu pai Matthew (Ryan Reynolds) se
mostra disposto a arriscar tudo para econtrá-la e desvendar o mistério. "A história
começa seguindo a trilha clássica dos suspenses, uma garotinha desaparece do
carro do pai, sem deixar pista ou a menor ideia de onde ela esteja. O filme é uma
retratação realista da família que sofre com o sequestro infantil e como isso afeta
as relações e comportamento dos envolvidos. Porém, anos depois, descobre-se
que a garota está viva e integra uma complexa rede de pedofilia”. Marcela Floriano
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Pensamento
"Estude, enquanto eles dormem.
Trabalhe, enquanto eles se
divertem. Lute, enquanto eles
descansam. Depois viva o que eles
sempre sonharam".
[Will Smith]

