edição de 13/01/2021

Associado da ABES tem condições especiais para contratar o Seguro
Cibernético AIG
Para saber mais sobre as condições exclusivas para
contratação do seguro cibernético da AIG Brasil, entre em
contato com a Central de Relacionamento da ABES

ABES entra no STF para defender a desoneração da folha e a manutenção de 6
milhões de empregos
Associação está pleiteando ao SFT que ratifique a prorrogação da desoneração da folha de
pagamento até o final de 2021, que já havia sido aprovada em dezembro do ano passado

Retrospectiva: ABES destaca as realizações da entidade em 2020
O associativismo demonstra sua importância estratégica para o setor de TIC

ANPD se reuniu com a Frente Empresarial em Defesa da LGPD, que representa
diferentes setores econômicos
A ANPD foi criada para zelar pela proteção de dados e, para cumprir seu objetivo, é importante
manter um diálogo aberto com a sociedade, inclusive para entender onde estão as maiores
urgências e dificuldades

notícias
Participe da Pesquisa Aprendizagem Profissional 4.0 TIC promovida pelo Ministério da
Economia

Fonte: ABES
Finep/MCTI vai aportar até R$ 1 milhão em novo edital do Programa Mulheres Inovadoras

Fonte: ABES

Medida Provisória libera R$ 10,1 bi em linha de crédito para o Pronampe

Fonte: ABES
Câmara de Comércio Árabe-Brasileira impulsiona negócios com tecnologias de Cloud e
Blockchain da IBM

Fonte: ABES
Biomedical utiliza dispositivo de realidade mista da Microsoft para capacitar médicos a
distância

Fonte: ABES
Cibercriminosos usam tecnologia em nuvem para acelerar ataques empresariais

Fonte: ABES
Brasoftware auxilia Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a migrar Plataforma do MovJud
para o Office 365

Fonte: ABES
Com LGPD em vista, Thales e CLM fecham acordo de distribuição

Fonte: ABES
Programa de Inovação Aberta Cisco / SENAI-SP recebe inscrições até 31 de janeiro

Fonte: ABES
Rede de hotéis Transamérica implementa soluções de gestão da TOTVS durante a pandemia

Fonte: ABES
Gartner recomenda que empresas invistam em intercambialidade para se tornarem mais ágeis
e resilientes

Fonte: ABES
Omie adquire Mintegra, plataforma de integração de e-commerce

Fonte: ABES
IBM anuncia nova Gerente Geral no Brasil

Fonte: ABES

vídeos
Confira os vídeos
Veja quais são os impactos da Reforma Tributária no
setor de TI, discutidos no webinar Novos Tempos

ABES fala sobre Marco das Startups com deputado
Vinícius Poit, Paulo Alvim (MCTI) e Igor Manhães
(Economia) no último webinar Novos Tempos do ano

Confira o webinar da ABES sobre Seguro Cibernético e a
Lei Geral de Proteção de Dados

Na TV Senado, Dr. Manoel dos Santos, diretor jurídico da
ABES, fala sobre o mercado de games

oportunidade de negócios
Microsoft abre inscrições para a Imagine Cup 2021, maior competição de soluções
tecnológicas do mundo
Fonte: ABES

Internet das Coisas: BNDES e SENAI fazem chamada pública para projetos de
eficiência industrial
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.

