O Especialista em Ciência da
Informação, Dr José Milagre,
desvenda
os
mistérios
da
recuperação dos prints do caso
Henry
Entenda
os
detalhes
da
Apuração
acessando
https://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/conheca-a-ferramenta-usada-para-recu
perar-os-prints-do-caso-henry-09042021

FAKE NEWS! Vulnerabilidades do
armazenamento da cadeia de
contatos
dos
serviços
de
mensageria (PL 2630)
O Especialista e Perito em crimes cibernéticos, José Milagre, fala à Folha SP
sobre os malefícios da medida e a importância dos provedores na contribuição
para identificar os criminosos.

Acompanhe
em:
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/07/regra-para-armazenar-cadeia-de-me
nsagens-do-whatsapp-pode-ser-ineficaz-em-projeto-de-fake-news-nocongresso.shtml?fbclid=IwAR3KjFnigHxi3nmZPjVDwgAiKYfFTj5QpaQdRNQdUqR
ILfcCR58TJ80TPMY

O
Especialista
em
Crimes
Cibernéticos e Perito Digital, José
Milagre, fala à CNN Brasil sobre o
vazamento de dados no MS.
Em um bate papo com a Jornalista Monalisa Perrone, para o “E tem mais”, o
Especialista em Crimes Cibernéticos e Perito Digital, José Milagre, fala sobre o
vazamento de dados no Ministério da Saúde.

No mesmo ano em que entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, o
Ministério da Saúde protagonizou dois grandes vazamentos de informações
pessoais de pacientes. O primeiro deles revelou os dados de 16 milhões de
pessoas que tiveram Covid-19, entre eles o presidente Jair Bolsonaro e o
governador do Estado de São Paulo, João Doria. O segundo foi ainda maior, e
tornou públicas informações como nome, endereço e até RG de mais de 200
milhões de brasileiros cadastrados no SUS.

Afinal de contas, como instituições públicas e privadas podem ser
responsabilizadas pelo vazamento de dados? Elas já respondem à lei de proteção
de dados?

Para saber como agir, caso tenha seus dados vazados, acesse:

https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/2020/12/10/nova-lei-de-protecao-de-dado
s-e-a-vulnerabilidade-das-informacoes-narede?fbclid=IwAR1j8nffcT-1k3L86O35x_z4bMsWQSLUkCx6mNW2_m4Mm1kefMj

cPIQ6wJY

Home Office causa aumento de
crimes digitais no Brasil
Com a pandemia muitas empresas migraram de seus ambientes corporativos para
os chamados Home Office, ou Teletrabalho, no entanto, esta nova realidade trás
vulnerabilidade aos dados empresariais que ficam a mercê dos criminosos.

Saiba os detalhes para proteger sua empresa acessando:
https://www.gazetasp.com.br/brasil/2020/12/1080963-brasil-sofreu-mais-de-34-bil
hoes-de-tentativas-de-ataques-ciberneticos-em-2020.html

Vendas pela internet podem
facilitar fraudes na Black Friday;
veja como evitar
Você costuma fazer compras pela internet? Sabe como conferir a autenticidade
dos sites? Como se proteger para não cair em golpes? O Especialista em Direito
Digital e Crimes cibernéticos, José Antonio Milagre, fala sobre os cuidados que
devem ser adotados durante as compras e o cenário atrativo para os criminosos
durante o período de grandes descontos, como a Black Fryday.

Saiba
mais
em:
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/vendas-pela-internet-podem-facilitar-fraud
es-na-black-friday-veja-como-evitar.html

O novo sistema de transferência
bancária está dando o que falar! Já
cadastrou a sua chave Pix? O
Especialista, José Milagre da dicas
para faze-lo com tranquilidade
O Especialista em Crimes Digitais e Perito em Informática falou ao Gazeta do
Povo sobre o novo sistema de transferência bancário, o Pix, você já está por
dentro desta nova tecnologia? O Especialista fala sobre a segurança da
ferramenta e como se proteger dos golpes que podem surgir.

Para
saber
mais
detalhes
acesse:
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/chave-pix-armadilhas-no-uso-de-dado
s/

Como hackers tiveram acesso a
conversas privadas de Sergio
Moro?
O Especialista e Perito Digital, José Milagre, esclareceu ao Uol algumas dúvidas
sobre o acesso às conversas do Ex Juíz e falou sobre a criptografia de ponta a
ponta que protege o Chat Secreto do Telegram.

Para
saber
mais
acesse:
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/06/10/como-hackers-tiveram-ac
esso-a-conversas-privadas-de-sergio-moro.htm

Criminosos fraudam dados para
sacar FGTS. Saiba como se
proteger com as dicas do
Especialista José Milagre
O Especialista em Direito Digital, José Milagre, participou do Fala Brasil da
Record TV, apresentado por Celso Zucatelli, para para falar sobre a nova
modalidade de crime cibernético. Os criminosos estão fraudando dados em
aplicativo do governo para sacar FGTS de beneficiários. Quais os cuidados e como
se proteger. A matéria já está no Portal do R7.

Saiba

mais

em:https://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/criminosos-fraudam-dados-em-aplica
tivo-do-governo-para-sacar-fgts-de-beneficiarios-22102020

35 milhões de chaves “PIX”
registradas. Você sabe como se
proteger dos criminosos?
Segurança da informação e dados pessoais no uso do PIX! Matéria realizada
pela Rede Globo – TV TEM, com a participação do perito e especialista em Crimes
Digitais, José Milagre, para falar sobre os riscos e os cuidados que os usuários e
correntistas devem ter para não sofrerem golpes digitais. Já são mais de 35
milhões de chaves geradas e todo o cuidado é pouco!

Assista em http://g1.globo.com/…/transferencias-bancarias…/8958459/

Nova modalidade de transferência
“PIX” já é alvo de bandidos.
Você já conhece o PIX? A nova modalidade de transferência foi criada pelo Banco
Central e já é sucesso entre os consumidores pelas diversas vantagens que
oferece em relação as outras modalidades de transferência, no entanto, os
criminosos já desenvolveram diversas formas de contornar o sistema e de se

favorecerem com o novo serviço. Para saber como identificar os golpes e se
proteger acompanhe as orientações do Especialista em Crimes Digitais Dr. José
Milagre através do link abaixo.

https://einvestidor.estadao.com.br/educacao-financeira/pix-fraude-protecao/

