Paraná: Graça Advogados é
pioneiro
em
Direito
Eletrônico no Norte do Paraná

Reverenciado e reconhecido por promover as melhores soluções e
teses judiciais de destaque no Estado do Paraná, nas áreas
envolvendo o Direito Tributário, Internacional e Empresarial,
em 07/11/2008, o Escritório Graça, fundado pelo hoje
licenciado do escritório e atual Delegado Regional do Trabalho
do Paraná João Graça, e comandado pela Doutora Denise Graça,
anunciou inédia parceria de trabalhos com a LegalTech, no
escopo de oferecer aos Clientes Graça Advogados as melhores
soluções em Gestão de Risco Digital, Propriedade Intelectual,
Direito Digital, Licenciamento de Software e Compliance com
normas de Segurança da Informação do Brasil e do Mundo. Para
abrilhantar a parceira, o Dr. José Milagre, Consultor da

LegalTech e Advogado reconhecido nacionalmente por sua
produção literária sobre Direito Digital, passa a integrar o
Staff de Parceiros Graça Advogados, para atendimento em todo o
Paraná. Aos clientes e amigos, em breve o newsletter de
Direito Digital passará a integrar o base de informações aos
clientes. Na oportunidade, o executivo e agente de Negócios do
Escritório Graça, Dr. Romeu Karam, anunciou a todos os
clientes, políticos e parceiros, as novas oportunidades em
Direito Digital, promovendo também uma integração com a
Imprensa TV e Jornal Folha de Londrina. Maiores informções
sobre novos eventos e serviços: http://www.graca.adv.br

Propriedade Intelectual de
Software: Gestão do Risco e
Compliance
http://www.graca.adv.br/bra/eventos22.php
Confira Palestra que Ministraremos em Cidades do Paraná como
Londrina, Apucarana e Curitiba. Entender o Volume Licence e os
Planos ISV Miscrosoft é uma ótima alternativa para a
legalização do Paraque Tecnológico e principalmente, para
evitar constrangedoras apreensões.

Entrevista
Rádio
Câmara:
Portabilidade Numérica
Este ano, algumas regras modificaram a estrutura da telefonia
celular no país. A mais comentada foi certamente a
portabilidade, regra que permite ao usuário trocar de
operadora mantendo o mesmo número. A portabilidade começou a
valer no início de setembro para algumas localidades
brasileiras e será instalada gradativamente no país, até março
do ano que vem, quando será realidade em todo o território
nacional. Mas além dessa regra, a Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel – publicou uma série de regras que
restringem os poderes das operadoras. Por exemplo, você sabia
que os usuários devem ser obrigatoriamente avisados
previamente quando a operadora for incluir seu nome em algum
serviço de proteção ao crédito? E que os serviços de
fidelização têm prazo máximo de 12 meses? A jornalista Adriana
Magalhães entrevista no Palavra de Especialista o advogado
especialista em direito digital e telecomunicações, José
Antônio Milagre. Ele vai comentar as novas regras que
favorecem os consumidores.
http://imagem.camara.gov.br/internet/midias/Radio/2008/10/rdpa
lavra20081029-PE-0002-mp3-028.mp3
http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/default.asp?sele
cao=MAT&Materia=74878
http://www.camara.gov.br/internet/radiocamara/default.asp?sele
cao=PROGLATERAL&programa=64
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Grandes cidades do Interior de São Paulo como Ribeirão, Bauru,
Rio Preto e Sorocaba passam a ser objeto de exploração por
parte dos criminosos digitais. Nestes centros, a nível de
informação sobre os cuidado com a Web é menor, razão pela qual
passamaser visados por quadrilhas especializadas.
Acompanhe a matéria publicada no Jornal “A Cidade de Ribeirão
Preto” neste sábado:
http://www.jornalacidade.com.br/noticias/74034/golpe-do-orkutchega-a-ribeirao.html
Matéria sobre Perícia Forense Computacional e Direito da
Tecnologia da Informação

