edição de 14/10/2020

ABES convida associados para lançamento do GT de Compras Públicas em 15/10
A diretoria da ABES decidiu criar o Grupo de Trabalho (GT) de
Compras Públicas para discutir as políticas e novidades nessa área;
compartilhar cases nacionais e internacionais de governo digital;
contribuir e dialogar com órgãos de controle; e proporcionar
oportunidades para que os associados exponham suas soluções
em eventos dirigidos ao poder público

Frente LGPD promove live com participação do Secretário de Modernização do Estado
No último dia 05 de outubro, a Frente Empresarial em Defesa da LGPD e da Segurança Jurídica promoveu o
terceiro webinar “Segurança Jurídica, Desenvolvimento Econômico e o Futuro da LGPD” para falar sobre os
principais pontos da Carta Aberta em Defesa da LGPD

ABES promove curso on-line sobre a Lei Geral de Proteção de Dados em novembro
A ABES ACADEMY setor de educação e formação continuada da ABES, abriu as inscrições para a quinta
turma do curso sobre proteção de dados, privacidade e segurança da informação do Brasil, realizado 100%
on-line, não perca

notícias
Grupo Nexxera é um dos apoiadores da iniciativa COVID RADAR

Fonte: ABES
CLM University compra o primeiro servidor de borda da América Latina para o Laboratório IoT/5G

Fonte: ABES
Micro e Pequenas Empresas (MPE) vencem 65,5% das licitações de 2020 no Comprasnet

Fonte: ABES
Empresas elevam a percepção da TI para as operações do negócio

Fonte: ABES

Serasa Experian lança solução digital de cobrança para PME que permitirá ações mais precisas na
recuperação do crédito de clientes inadimplentes

Fonte: ABES
Rimini Street anuncia prestação de serviços de suporte ao portfólio global de bancos de dados da
Hyundai-Kia Motors

Fonte: ABES

vídeos

Assista na íntegra o terceiro webinar “Segurança Jurídica, Desenvolvimento Econômico
e o Futuro da LGPD”
A live aconteceu no último dia 5 de outubro e contou com a
participação do Secretário de Modernização do Estado

oportunidade de negócios
SoftExpert oferece 25 vagas de emprego para atuar no Brasil e exterior
Fonte: ABES

comitês da ABES
Conheça os comitês da ABES e seus responsáveis. Caso queira mais informações e se inscrever em
algum deles, entre em contato com Carolina Marzano, Assessora de Comitês, pelo e-mail:
carol.marzano@abes.org.br.
COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
André Elias Gonçalves
COMITÊ DE TECNOLOGIA DIGITAL
Onivaldo Roncatti

COMITÊ REGULATÓRIO
Andriei Gutierrez
GT PROTEÇÃO DE DADOS
Daniella Caverni Machado
Francisco Eduardo Espuny
GT TRIBUTÁRIO
André Iizuka
Mércia Barbosa
COMITÊ DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Jeferson Stutz
Paulo Bozza

benefício associado ABES

Por meio da CAESBRA, a ABES oferece um plano de
saúde nacional, com hospitais de excelência do Brasil
para as empresas associadas, com custos inferiores
aos que estão sendo praticados no mercado. Informese pelo e-mail contato@caesbra.org.br.

