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A Empresa

Sua organização está preparada para a LGPD?

Alexandre Chaves - C4i Monitoramento, Edison Fontes e
João Jaouiche - Núcleo Consultoria.

Diante da crescente demanda e
questionamentos sobre a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais - LGPD, a
Núcleo Consultoria realizou no dia 19 de
novembro um evento exclusivo sobre o
tema, apenas para convidados, com o
apoio e patrocínio da C4i Monitoramento.
O encontro aconteceu no CT Segurança,
em São Paulo, onde os participantes
também tiveram a oportunidade de
conhecer diversas soluções de segurança,
num espaço com mais de 30 fabricantes
em exposição, além de aumentar sua
rede de contatos em um descontraído
networking coffee.

João Jaouiche, consultor da Núcleo abriu o
evento com uma visão geral sobre a LGPD
e a nova mentalidade das empresas
brasileiras, onde o desenvolvimento de
produtos e soluções passarão por
mudanças, bem como a relação com
fornecedores, parceiros e clientes. “A nova
legislação coloca o Brasil em posição de
igualdade com muitos países e isso
certamente refletirá na nossa economia”,
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

Edison Fontes, especialista em Segurança
da Informação da Núcleo, abordou os
principais elementos da proteção de
dados pessoais, o relacionamento com o
Programa Organizacional de Segurança da
Informação e apresentou algumas ações
para a conformidade com a nova
legislação. “A Lei nº 13.709/18 revoluciona
a forma como os dados pessoais serão
tratados em nosso país. Se a sua
empresa, independente do porte, realiza
operações de tratamento ou coleta de
dados pessoais, sejam de clientes,
visitantes, fornecedores ou funcionários,
terá que se adaptar para atender às
exigências da LGPD”, ressaltou Fontes.

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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Plano de Fuga
Fugindo da polícia americana após assaltar um banco, Mel Gibson é obrigado a
cruzar a fronteira do México onde é capturado pela polícia local. Jogado numa
prisão controlada por bandidos e policiais corruptos ele terá somente a ajuda
de um garoto para sobreviver dentro da prisão e planejar sua fuga. “O filme tem
certa previsibilidade, mas com um bom roteiro, mostra tudo o que há de mais
politicamente incorreto. A prisão é um xilindró diferente, quase um vilarejo
com regras próprias, um grande lixão superpovoado, mexicanos corruptos e
corruptíveis. Plano de Fuga é uma boa diversão descompromissada, vale a
pena assistir”. Marcela Floriano
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Pensamento
“O segredo do sucesso não é
fazer o que se gosta, mas sim
gostar do que se faz".
[Cecília Meireles]

