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A Empresa

Workshop ‘’Como implementar a
LGPD nas Organizações’’
de Proteção de Dados Pessoais. “Este
evento teve uma abordagem diferente
porque foi focado para um público
específico, onde pudemos de uma
maneira aberta tratar sobre os principais
elementos da legislação, com exemplos e
debates esclarecedores”, comentou
Fontes.

No dia 13 de fevereiro, Edison Fontes,
especialista em Segurança da Informação
da Núcleo, ministrou a palestra “Como
implementar a LGPD nas Organizações –
Ações para a Conformidade”, no
workshop do Conselho Regional de
Administração de São Paulo – CRA/SP. O
evento foi planejado e organizado pelo
Grupo de Estudos em Tecnologia Digital,
coordenado pelo Dr. Jorge Santos,
especialmente para os Coordenadores de
Grupos de Estudos do CRA.
Fontes é um dos participantes do Grupo
de Estudos em Tecnologia Digital e tem
colaborado constantemente sobre o tema

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
– LGPD foi sancionada em 2018 e está
prevista para entrar em vigor em 15 de
agosto deste ano. Empresas de todos os
portes, públicas ou privadas, que coletam
dados pessoais (sejam de clientes,
visitantes, fornecedores ou funcionários)
devem estar de acordo com a legislação.
As mudanças requerem uma maior
atenção e preparo das empresas para
lidar com dados pessoais.
A Núcleo Consultoria tem desenvolvido
vários projetos e pode ajudar a sua
organização, a adequar suas operações e
processos para estar em conformidade
com a LGPD.

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

Sem Proteção
Jim Grant (Robert Redford) é um advogado de direitos civis e pai solteiro. Quando o
jovem repórter Ben Shepard (Shia LaBeouf) expõe sua verdadeira identidade, ele
precisa partir imediatamente. Revelado como um ativista fugitivo procurado por
assassinato, Jim começa uma jornada para limpar o seu nome, mas vai precisar
escapar da caçada policial que está no seu encalço. “Sem Proteção é baseado no
livro de Neil Gordon e funciona tanto quanto filme investigativo quanto como filme
de fuga. O longa consegue envolver o espectador em uma trilha política, mas que
também trata de temas como o ativismo, terrorismo e jornalismo. Um ótimo
suspense, vale a pena assistir!”. Marcela Floriano
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Pensamento
“O conhecimento passou a ser o
principal fator de produção e
geração de riquezas”.
[Bill Gates]

