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Thereza Alvim Advocacia e Consultoria Jurídica; e Daniel Willian Granado. O evento será em
SP, no Buffet Palace, a partir das 19h. (Clique aqui)

Será lançada no próximo dia 11 a obra "Meios Adequados de Resolução de Conflitos
Administrativos", de Lucio Picanço Facci. O evento será em Niterói/RJ, no salão nobre da
Irmandade de São Vicente de Paulo, às 19h. (Clique aqui)

Migalhíssimas

Professor de Direito Administrativo da USP, Justino de Oliveira (Justino de Oliveira Advogados)
participa esta semana do "Masterclass for Arbitrators", que acontece até amanhã, na sede da Câmara
de Comércio Internacional - ICC Brasil, em SP. O encontro visa aprofundar conhecimentos e técnicas
de árbitro internacional, com foco nas novas disposições das "Regras de Arbitragem da ICC 2017" e
na evolução das melhores práticas da atividade.

Presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá,
Carlos Forbes participará do evento "Thirteenth Annual International Commercial Arbitration
Lecture", previsto para hoje, na Universidade Americana Washington College of Law, em Washington,
EUA. A palestra é organizada pelo Center on International Commercial Arbitration Office Of Special
Events & Cle e tratará de equilíbrio e proporcionalidade na arbitragem internacional.

Amanhã, a economista Zeina Latif estará em Brasília para debater as perspectivas econômicas para o
Brasil em 2019. O evento, promovido pela Advocacia Maciel em parceria com a XP Investimentos,
vai reunir autoridades do DF como o governador, Ibaneis Rocha, e o presidente da OAB/DF, Délio
Lins e Silva. Bandeira da atual gestão, o mercado de contrição civil também será tema de debate
comandado pelos advogados Alexandre Matias e João Gama, ambos da banca.

Vitor Morais Andrade, sócio e coordenador do núcleo de Direito Digital do escritório LTSA
Advogados, será um dos palestrantes do evento "LGPD Countdown @ inovabra", que terá foco
exclusivo no segmento Financeiro e trará um grupo de especialistas composto por startups,
organizações e parceiros, a fim de discutir os principais desafios e oportunidades no setor, bem como
passar por outras pautas com sinergia com a proteção de dados. Dia 28/3, em SP. (Clique aqui)

Dia 28/3, Gidelle Niemann, advogada sênior da equipe Tributária de Gasparini, De Cresci e
Nogueira de Lima Advogados, comanda o primeiro MINDSET EMPRESARIAL, com a participação da
convidada Érika Linhares, mentora especializada em acelerar pessoas e negócios e fundadora do
movimento #nomimimi. O encontro acontece a partir das 18h30, em SP. (Clique aqui)

No dia 28/3, em SP, o professor Marcelo J. Calixto, da PUC-Rio, palestrará no "8th ICC Brazilian
Arbitration Day", com o tema "Rotterdam District Court, 19 September 2018, Stichting Petrobras
Compensation Foundation vs. Petroleo Brasileiro S.A. and others". (Clique aqui)

Daniel Dias, advogado da área Trabalhista do escritório Machado Meyer Advogados, presidirá um
dos painéis do "3º Simpósio Internacional de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da AASP",
dias 28 e 29/3, em SP. Dias será o presidente da mesa que debaterá mediação e arbitragem para
solucionar extrajudicialmente demandas trabalhistas no 2º dia do evento, às 15h.

Pedro Marcos Nunes Barbosa, sócio do escritório Denis Borges Barbosa Advogados e professor
do Instituto de Direito da PUC-Rio, palestrará, dia 29/3, no fórum "Poder Judiciário e Tutela da
Concorrência", às 16h, no Auditório do TRF2, no RJ. (Clique aqui)

Sócio de Dannemann Siemsen, Felipe Dannemann Lundgren irá palestrar sobre "Blockchain and
its applications in IP", no evento internacional "Propriedade Intelectual e Tecnologia: Conectando o
Futuro", da ASIPI, que acontece em Los Cabos, México, de 31/3 a 2/4. (Clique aqui)

No dia 4/4, às 19h30, Ruy Coppola Jr, professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do
Campo, palestrará sobre "A nova Lei de Proteção de Dados", na ACISA - Associação Comercial e
Industrial de Santo André. A palestra abordará os aspectos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados
– LGPD, detalhando alguns de seus principais pontos, quais seus impactos, bem como as ações que
precisam ser tomadas para evitar a aplicação das severas penalidades previstas.

No último dia 20, o escritório Ronaldo Martins & Advogados realizou, em conjunto com ANEFAC, o
evento "Cenários e perspectivas das relações de trabalho – pós reforma trabalhista e as mudanças
anunciadas pelo governo Bolsonaro". Veja como foi o encontro. (Clique aqui)

Sócio e advogada da Covac – Sociedade de Advogados assumem Comissão do Terceiro Setor da
Subseção Regional Paranoá-Itapoã, em Brasília. João Paulo Echeverria e Isabella Meira serão,
respectivamente, presidente e vice-presidente para o triênio 2019/2021.

A advogada Carol Clève (Clèmerson Merlin Clève - Advogados Associados) foi nomeada para a
Comissão de Direito Eleitoral da OAB/PR para mais uma gestão. A advogada é também membro
fundadora da ABRADEP - Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e membro da Diretoria, do
IPRADE - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral.

TozziniFreire Advogados será o mantenedor jurídico da Associação Brasileira de O2O (Online to
Offline). O objetivo da parceria é que o escritório passe a apoiar a entidade para discutir, em
conjunto, aspectos jurídicos e regulatórios que impactem o ambiente negocial do setor de Tecnologia
por meio de reuniões, organização de eventos e produção de artigos.
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