edição de 01/03/2021

Participe da nova edição do Café com Israel, focada em healthtech e
cybersecurity
Nova edição do Café com Israel será sobre healthtech e
cybersecurity. Inscreva-se agora!

Entidades divulgam manifesto sobre a importância da derrubada dos vetos ao FUST e
ao FNDCT
A ABES; a ABIPTI; a Brasscom; a Conexis – Brasil Digital; a Fenainfo; e a P&D Brasil divulgaram um
manifesto sobre a importância da derrubada do veto n° 56/2020 referente ao FUNDO DE
UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (FUST) e do veto n° 2/2021 referente ao
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (FNDCT)

A tributação do software no STF - Artigo Dr. Saul Tourinho Leal
O Supremo Tribunal Federal encerrou o histórico julgamento que reputou inconstitucional a incidência
do ICMS sobre os serviços de software. O tributo devido é o ISS e a história que ilustra essa decisão
precisa ser contada

A ABES, preocupada com a saúde dos colaboradores de seus associados, lança novos
planos em parceria com Bradesco e CAESBRA
A parceria oferece alternativas mais acessíveis para que pequenas e médias empresas também
ofereçam um plano de saúde de alta qualidade, assegurando tranquilidade aos seus colaboradores

STF votou nesta quarta (24/02) pela modulação de efeitos da decisão pela tributação
de ISS sobre software
ABES considera resultado fundamental para segmento de tecnologia, que terá oportunidade de
aumentar a produtividade em diversos setores da economia

notícias
Ideiaz Powered by InovAtiva apoiará gratuitamente mil projetos inovadores em estágio de
ideação

Fonte: ABES
Trend Micro anuncia mudanças internas e a chegada de um novo gerente de Canal

Fonte: ABES
Apenas 16% das empresas brasileiras aumentaram seu orçamento em segurança da
informação e cibersegurança desde o início da pandemia

Fonte: ABES
SAP SE adquiri a AppGyver Oy

Fonte: ABES
TIVIT avança em parceria com a AWS e conquista competência de SAP

Fonte: ABES
TIBCO conclui aquisição do Information Builders

Fonte: ABES
CLM alerta sobre o maior vazamento de todos os tempos e apresenta medidas de mitigação

Fonte: ABES
ADP é reconhecida como líder global em serviços de transformação de RH baseados em nuvem

Fonte: ABES
Dassault Systèmes anuncia a aquisição da NuoDB, líder em banco de dados nativos em Nuvem

Fonte: ABES
Agrodanieli impulsiona a rentabilidade dos negócios com tecnologia ERP da Senior Sistemas

Fonte: ABES
Rede D’Or adota Salesforce para gestão remota de pacientes

Fonte: ABES

vídeos
Parcerias de negócios entre Brasil e Israel
devem crescer
A ABES promoveu o primeiro encontro virtual de 2021 com
um bate-papo sobre Israel e as oportunidades de parcerias
nesse dinâmico ecossistema empreendedor.

Café com Canadá, encontro virtual promovido
pela ABES e CCBC, fala sobre oportunidade de
negócios entre Brasil e Canadá
Encontro aconteceu último dia 24 e cobriu políticas de
incentivos do Canadá e cases de sucesso.

oportunidade de negócios
Trend Micro oferece vagas para São Paulo e Brasília
Fonte: ABES
Cisco abre inscrições para programa de capacitação gratuita em segurança cibernética
Fonte: ABES
Nexxera disponibiliza mais de R$ 1 bilhão para financiar a produção de empresas,
especialmente PMEs
Fonte: ABES
Ata de Registro de Preço da Cloudera
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
Luciana Miranda
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.

