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Análise sobre 
a criação da 

Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados

Com a vigência da 
LGPD, é de suma 
importância se 
manter atualizado 
sobre o principal 
órgão de efetividade 
da lei

A concepção global 
sobre o uso de infor-
mações pessoais mu-

dou. Nos últimos anos, uma 
onda de conscientização 
generalizada tomou conta 
do vocabulário popular e, 
inevitavelmente, isso teve 
consequências práticas no 
Brasil. A fim de contemplar 
a urgência do assunto, foi 
elaborada a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), 
projeto que busca garantir 
a integridade dos dados ad-
quiridos por marcas, de seus 
respectivos consumidores e 
empregados. 

Estima-se que a nova 
legislação entrará em vigor 
em breve e, apesar da pro-
ximidade, o cenário ainda 
se mostra desfavorável. 
Segundo um levantamento 
realizado no final do ano 
passado pela consultoria 
ICTS Protiviti, cerca de 
84% das empresas nacionais 
não estão preparadas para 
a chegada da lei. O espaço 
para aprimoramento ope-
racional é amplo e diversas 
ferramentas inovadoras es-
tão disponíveis para auxiliar 
o executivo a se adaptar às 
obrigatoriedades que certa-
mente virão. 

No entanto, outro aspec-
to fundamental carece de 
maior elucidação e, pen-
sando nisso, preparei um 
artigo completo sobre a 
criação da Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados 
(ANPD) e sua importância 
para a aplicação da LGPD. 
Acompanhe!
	 •	Qual é o propósito da 

ANPD? - Com natureza 
transitória e vinculada 
à Presidência da Repú-
blica, a ANPD possui 
função plena de zelar 
pela proteção dos dados 
pessoais, oferecendo 
diretrizes correspon-
dentes ao texto apro-
vado para a LGPD. No 
formato de um órgão 
governamental com-
posto por conselhos, 
corregedoria, ouvidoria, 
assessoramento jurídico 
próprio e unidades ad-
ministrativas, a agência 
acompanhará de perto a 
nova realidade informa-
cional de companhias 
nacionais.

  O princípio básico da 
ANPD está na fiscaliza-
ção do cumprimento da 
nova legislação em sua 
completude. Não é por 
acaso a unanimidade 
entre especialistas em 
relação ao protagonis-
mo do órgão, que será 
determinante para o 
funcionamento ade-
quado da legislação. 
Sua abrangência ainda 
se estende a promover 
ações didáticas à popu-
lação e consolidar uma 
colaboração mútua com 
autoridades de proteção 
de dados pessoais de 
outros países.

	 •	Respondendo aos 
pilares da lei - Segu-
rança, consentimento 
e transparência. Se 
pudéssemos resumir 
a LGPD a três precei-
tos, a correspondência 
das palavras citadas 

anteriormente seria 
extremamente fiel. Sob 
a ótica das organizações, 
de todos os tamanhos e 
segmentos, fica explí-
cito o imediatismo de 
se adotar uma política 
interna capaz de asse-
gurar o uso e armaze-
namento responsável 
de informações mani-
puladas. 

  Aquela velha noção de 
que o público consumi-
dor está pouco interes-
sado no que está sendo 
feito com seus dados 
permaneceu no passa-
do. Um estudo proposto 
pela Unisys aponta que 
42% dos brasileiros 
estão confiantes com 
a proteção trazida pela 
LGPD. Isso simboliza 
uma das várias mudan-
ças provocadas pelo 
fenômeno da transfor-
mação digital. O usuário, 
conectado e por dentro 
de tudo que está a seu 
alcance na internet, 
enxerga a privacidade 
como um escudo de de-
fesa eficiente. Fraudes, 
ataques cibernéticos 
e vazamentos apenas 
potencializam essa men-
talidade.

	 •	A contribuição decisi-
va da tecnologia - Não 
há como fugir desse 
novo quadro nacional. 
Para os executivos, a 
missão de buscar al-
ternativas condizentes 
com o que se espera 
das marcas se torna 
gradualmente maior e 
mais urgente. Quanto 
antes ceder ao compro-
metimento necessário, 
menores serão os riscos 
de punições e sanções 
prejudiciais à reputação 
da empresa. 

  É interessante lembrar 
que, hoje em dia, o 
prestígio de uma marca 
pode ser questionado na 
medida em que informa-
ções são disseminadas 
com uma velocidade 
incontrolável por redes 
e mídias sociais. O pre-
juízo vai além do aspecto 
financeiro. Se já estamos 
por dentro do conteúdo 
da lei e a atuação da 
ANPD, como lidar com 
essa transição radical de 
mentalidade e conceitos 
fiscais? Novamente, a 
inovação tecnológica 
surge como uma aliada 
estratégica e crucial 
para o armazenamento 
de dados. 

No mercado, softwares 
são eficientes em unificar 
bases informacionais e con-
solidar o uso dos materiais 
disponibilizados, conce-
dendo valor e simplificando 
processos operacionais. 
Sistemas automatizados 
não eximem o papel huma-
no, mas possibilitam maior 
segurança e minimizam a 
chance de falhas críticas 
colocarem uma companhia 
inteira em ilegalidade; o 
que será essencial com a 
LGPD.

Entender o modelo de 
gestão que se utiliza e as 
maiores lacunas dentro de 
sua empresa é um bom pon-
tapé inicial para identificar 
a melhor forma de ingressar 
nessa nova era da informa-
ção. Faça essa reflexão e 
participe desse debate!

(*) - É CEO da eCOMEX - NSI, com 
mais de 20 anos de experiência no 

segmento de Comércio Exterior. 

André Barros (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RICARDO RODRIGUES MARQUES, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/09/1991, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Waldeci Marques e de Clarisse Rodrigues de 
Oliveira. A pretendente: GISELE BUFULCO PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/11/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Pereira e de Rosana 
Bifulco Pereira.

O pretendente: GUILHERME TADEU RIBEIRO DA SILVA, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 22/04/1957, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Irineu Ribeiro da Silva e de 
Zelia Passos da Silva. A pretendente: VILMA CARVALHO SOUZA, profissão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Mirangaba, BA, data-nascimento: 26/09/1970, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Joelito Galdino Souza 
e de Agnalvina Carvalho Souza.

O pretendente: TANER DE OLIVEIRA ROCHA, profissão: engenheiro aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
29/03/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Pedro de 
Oliveira Rocha e de Dora Gianfelicce Rocha. A pretendente: ROSÂNGELA SAES SIL-
VÉRIO, profissão: vendedora, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, 
SP, data-nascimento: 14/09/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Fernando Saes e de Maria Rosa da Silva Saes.

O pretendente: KLEBER AUGUSTO DE BARROS SILVA, profissão: técnico em equi-
pamentos médicos, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, 
data-nascimento: 12/12/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filho de Sergio Augusto Silva e de Sueli Alves de Barros Silva. A pretendente: PRISCILLA 
APARECIDA LUZZI, profissão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho, SP, data-nascimento: 27/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Luzzi e de Marcia Costa dos Santos.

O pretendente: DIEGO TADEU ALMEIDA, profissão: analista de RH, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 20/06/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Tadeu Almeida 
e de Silvia Maria Ribeiro Almeida. A pretendente: JESSICA DIAS CASSIMIRO, profissão: 
estudante, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nas-
cimento: 22/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Moacir Cassimiro Junior e de Telma Dias Cassimiro.

O pretendente: NILTON BARBOSA DA SILVA, profissão: supervisor de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 
24/05/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Bene-
dito Barbosa da Silva e de Josefa Cecilia Barbosa da Silva. A pretendente: SILVIA 
PREVIDES DO NASCIMENTO, profissão: recepcionista, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 12/04/1969, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre do Nascimento e 
de Mércia Prevides do Nascimento.

O pretendente: RONALDO BAPTISTA CARAÇA, profissão: funcionário público aposenta-
do, estado civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/10/1960, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mario Baptista Caraça 
e de Alvira Crispa Caraça. A pretendente: ANA PAULA ALVES SANTOS, profissão: 
babá, estado civil: solteira, naturalidade: em Jordânia, MG, data-nascimento: 08/11/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sinésio Diogo Santos 
e de Ana Maria Alves Rocha.

O pretendente: ALEXANDRE NAVARRO BARIZZA, profissão: técnico em eletrôni-
ca, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 
06/11/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nelson 
Navarro Barizza e de Waldez Meggiolaro Barizza. A pretendente: CLARA LANA RAÍSSA 
LOPES CARDOSO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Salesópolis, 
SP, data-nascimento: 10/07/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Sérgio Lopes Cardoso e de Lucinéia Donizeti Lopes Cardoso.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE SOUZA, profissão: microempresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Téofilo Otoni, MG, data-nascimento: 17/07/1965, residente e 
domiciliado em Campinas, SP, filho de José Ridalto de Souza e de Maria Eni de Souza. 
A pretendente: ROSELÍ TEIXEIRA MARTINS, profissão: fiscal de escritório de contab, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimen-
to: 13/06/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Pedro 
Martins Filho e de Maria Teixeira Martins.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: BRUNO MIRANDA NAZARRE, profissão: tecelão, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Eduardo Franco Nazarre e de Eliandra Miranda da Silva Nazarre. 
A pretendente: VITORIA PEREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Pereira da Silva e de Solange Pereira 
da Silva.

O pretendente: RODRIGO PIRES SILVA, profissão: supervisor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 05/02/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Vanderley Pires Silva e de Sueli da 
Costa Pires Silva. A pretendente: JENIFFER ALVES DOS SANTOS, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 31/08/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Alves 
dos Santos e de Valdice Rosa Alves dos Santos.

O pretendente: EVANDRO CAMPOS SANTOS, profissão: bancário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Bandeira do Colonia, BA, data-nascimento: 01/12/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Epaminondas Caires dos Santos 
e de Jasmira Campos Santos. A pretendente: SIONE SILVA DOS SANTOS, profissão: 
consultora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: em Buerarema, BA, data-
nascimento: 15/07/1988, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Evilasio Souza dos Santos e de Edna Maria Silva Santos.

O pretendente: DIEGO CORREIA DE LIMA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 06/10/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Cicero de Lima 
e de Arlene Correia de Lima. A pretendente: MIRIAM PINHEIRO DE LIMA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
nascimento: 25/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Pinheiro de Lima e de Maria Nilza Alves de Souza de Lima.

Ainda hoje, algodão é um dos produtos principais 
para o País, que se destaca no cenário internacional 
como um dos cinco maiores produtores mundiais 

ao lado da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. 
Mas essa matéria-prima teve papel crucial no início da 

história da Bunge no Brasil e no começo da industria-
lização brasileira. A empresa, que chegou ao Brasil em 
1905, iniciou uma rápida expansão no país com diversas 
aquisições. Entre elas, a da moagem de trigo em Santos 
que, dois anos depois, se tornaria o Moinho Santista, a 
primeira unidade moageira da Bunge. 

Erguida no Porto de Santos com a finalidade de comer-
cializar farinhas, farelos, além das atividades de moagem 
de trigo e da fabricação de massas e congêneres, desde a 
inauguração, o local foi marcado por diversas melhorias 
tecnológicas, principalmente em relação à geração de ener-
gia elétrica do local. Anos depois, já na década de 1920, 
João Ugliengo começou a estudar e observar o algodão e 
as possibilidades do produto para os negócios da empresa. 
O interesse pela matéria-prima abrangia tanto o uso da 
fibra, para produzir fios e tecidos, quanto da semente, 
para os óleos vegetais. 

Nesta época, Ugliengo entrou em contato com Alfredo 
Hirsch, diretor da empresa na Argentina, sobre os ma-
quinários indispensáveis para montar uma fábrica que 
correspondesse às necessidades de processar o algodão. 
Após planos e orçamentos descritos em cartas entre os 
diretores em 1927, o diretor brasileiro confirmou a com-

Produtor rural em plantação de algodão, em Barretos, 
Olavo Esteves, em 1950.
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Relembrando o uso do algodão 
nos primórdios da Bunge no Brasil
Neste sábado (11), é celebrado o Dia do Algodão e o Centro de Memória Bunge, referência no Brasil 
na área de preservação da memória empresarial, relembra a importância dessa matéria-prima a partir 
dos registros em cartas de João Ugliengo, diretor do Moinho Santista, uma das empresas da Bunge, do 
início da década de 1920

pra de máquinas de refino de óleo e, no ano seguinte, os 
maquinários já estavam em posse do Moinho Santista. 

Em 1929, era lançado no mercado o óleo Salada, pro-
duzido na fábrica em que o diretor estudava desde o 
início da década. Ainda no mesmo ano, foi oficializada 
a constituição da Fábrica de Tecidos Tatuapé, dando 
origem à Santista Têxtil. Os dois ramos industriais, como 
previsto, desenvolveram-se amplamente e fizeram do 
algodão um setor-chave da cadeia produtiva da Bunge 
no Brasil. 

Essas e outras informações sobre a história do Moinho 
Santista e do algodão no Brasil podem ser encontradas 
no acervo do Centro de Memória Bunge, que preserva os 
mais de 100 anos de história da Bunge no Brasil. Todo 
acervo está disponível para consulta e visitação, após o 
fim do isolamento, mediante agendamento. Fonte e mais 
informações: (www.fundacaobunge.org.br).

O pretendente: CARLOS HENRIQUE LUCIANO, de nacionalidade brasileira, corretor 
de imóveis, solteiro, nascido em Divinolândia, SP, no dia (17/11/1983), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Décio Aparecido Luciano e de Iris Aparecida Mulina 
Luciano. A pretendente: MARIA FERNANDA LIMA DE SOUZA, de nacionalidade bra-
sileira, médica, solteira, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (15/09/1984), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Vicente de Souza e de Leila 
Natalina de Lima Souza.

O pretendente: HANS CHRISTIAN RAVACHE LEMM, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro mecatrônico, solteiro, nascido em São Paulo, SP,no dia (27/03/1994), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rolf Dennis Lemm e de Karin 
Ravache. A pretendente: MICAELA VIVIAM D'ORNELLAS, de nacionalidade bra-
sileira, estilista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1995), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudio Augusto D'Ornellas e de Lourdes 
Helena Franzon D'Ornellas.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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