edição de 08/12/2020

Marco das Startups é tema de evento online da ABES
Webinar discutirá medidas para
desburocratizar novos modelos de negócios
dia 16 de dezembro, às 16h30

ABES assume o compromisso de promover a ética no setor de
tecnologia
Brasoftware e CLM são as primeiras empresas a receberem o certificado da
iniciativa Uma Empresa Ética lançado pela entidade

ABES e CAESBRA debatem Seguro Cibernético em tempos de LGPD
Encontro acontece em 15/12, às 10 horas, e tem o objetivo de apresentar a
parceria com a seguradora AIG Brasil. Juntos, eles viabilizaram a oferta de uma
apólice específica para os associados com diferenciais e benefícios exclusivos

ABES realiza webinar sobre Seguro Saúde em parceria com a Bradesco
Saúde
Para falar sobre os diferenciais dos planos, a ABES promoverá o webinar
“Seguro saúde para quem procura qualidade e as melhores condições”, no dia
16/12, a partir das 10 horas, aberta aos interessados em geral, inclusive para
quem ainda não é associado da ABES

ABES apoia o MVPConf LATAM, um dos maiores eventos de tecnologia
do ano
Marcado para os dias 10, 11 e 12 de dezembro, MVPConf LATAM 2020 tem
mais de 300 palestras na programação

Grupo de Trabalho sobre eSocial criado pela ABES aproxima associação
do governo
Discutir o tema, criar e manter um diálogo da associação com o governo são os
principais objetivos

ABES é signatária de manifesto por uma Reforma Tributária
Associação é uma das 70 entidades signatárias em busca de Reforma
Tributária que traga ganhos para todos e que seja fruto de um diálogo efetivo
e transparente entre os setores econômicos, a sociedade civil, o Governo
Federal e os parlamentares

notícias
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações atualiza Guia Prático da Lei do
Bem

Fonte: ABES
Nidec Global Appliance padroniza processos com soluções da SoftExpert

Fonte: ABES
Dassault Systèmes anuncia SOLIDWORKS 2021 atualizado

Fonte: ABES
Itaú Unibanco seleciona AWS como provedor estratégico de nuvem

Fonte: ABES
Logicalis evolui parceria estratégica com a Microsoft e anuncia novo VP global

Fonte: ABES
Pandemia: como a medicina baseada em evidência pode evitar burnout entre
médicos – Artigo Juliana Gomes

Fonte: ABES
Pagamento por reconhecimento facial pode impactar mais de 100 mil
varejistas

Fonte: ABES

vídeos
Confira como foi o webinar sobre investimentos e saúde e entenda
como o setor se adaptou à crise e às novas demandas
A live aconteceu no último dia 25 de
novembro

oportunidade de negócios
Finep/MCTI em parceria com o Exército Brasileiro lançam Programa
Desafio Cibernético
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
GT ESOCIAL
Reinaldo Rodrigues

COMITÊ REGULATÓRIO
Andriei Gutierrez
GT COMPRAS PÚBLICAS
Ana Carolina da Motta
Diogo Brunacci
Ludmar Sant’Anna
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.
Informe-se pelo e-mail
contato@caesbra.org.br.

