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A Empresa

Workshop na Era Digital
impactos da nova lei para as organizações
e apresentou uma abordagem prática para
um projeto de conformidade. “Todas as
organizações estão obrigadas a
implementar os controles exigidos pela
lei e precisam estar prontas até agosto
de 2020 quando a lei entrará em vigor”,
ressaltou.

Daniel Muro - BDO Brasil, Jorge Santos - Coordenador
do GEETD e Edison Fontes - Núcleo Consultoria.

O Grupo de Excelência de Estudos em
Tecnologia Digital - GEETD, do Conselho
Regional de Administração de São Paulo
CRA SP, promoveu no dia 24 de setembro
em sua sede, o evento “Workshop na Era
Digital: Mundo Digital, Compliance, Big
Data e Legalidade dos Dados”.
Edison Fontes, sócio da Núcleo, foi um
dos palestrantes e ministrou o tema “A
Tecnologia Digital e os Regulamentos de
Tratamentos de Dados: os fundamentos
do GDPR na Europa e a LGPD - Lei de
Proteção de Dados no Brasil”. Durante a
apresentação, Fontes destacou os

A Lei nº 13.709/18 coloca o Brasil no
grupo de países que têm uma Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais,
revolucionando a forma como esses dados
serão tratados em nosso país. Se a sua
empresa realiza operações de tratamento
ou coleta de dados em território nacional,
terá que se adaptar para atender às
exigências da LGPD. O objetivo é garantir
que os indivíduos tenham controle sobre
seus dados pessoais.
A Núcleo Consultoria pode ajudar a sua
organização, a adequar suas operações e
processos para estar em conformidade
com as novas regras!

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

Feito na América
Barry Seal (Tom Cruise) trabalha como piloto comercial e leva uma vida boa, mas
por que não aceitar um convite da CIA para deixar tudo ainda melhor? O negócio
parece um tanto suspeito, mas seu amigo garante que tudo é dentro da legalidade
quando você faz as coisas para os mocinhos. Só que a coisa engrossa quando
descobrem que tipo de mercadorias ele anda transportando entre os EUA e a
América Latina. “Uma história de aventura real, baseada nas façanhas do piloto
Barry Seal, que acabou se tornando um rico traficante de armas e drogas, ao
trabalhar simultaneamente para a CIA e para o Cartel de Medellín. O filme mescla
suspense, aventura e ação. Vale a pena assistir!” Marcela Floriano
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Pensamento
“Se você quer ir rápido, vá
sozinho. Se você quer ir mais
longe, vá em grupo".
[Camila Porto]

