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Artigo Rodolfo Fücher - Dado: herói ou vilão? Dilema da sociedade contemporânea
Neste artigo, assinado pelo presidente da ABES, é possível ver o
balanço sobre como anda a LGPD no país e ter perspectivas sobre a
transformação digital.

ABES integra a Câmara de Turismo 4.0, lançada pelo Governo Federal
A Câmara de Turismo 4.0 é um grupo formado a partir de um acordo de cooperação técnica firmado entre os
ministérios do Turismo e da Ciência, Tecnologia e Inovações, que definirá políticas públicas voltadas à
digitalização e à criação de destinos turísticos inteligentes (DTIs) no Brasil.

Rodolfo Fücher, presidente da ABES, recebe apoio de 14 entidades em candidatura para
compor o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade
LIS Brasil, AARB, FENAINFO, Instituto MicroPower, BSA, ABRADISTI, SUCESU, ABINC, BUSBC, ABIMDE e
AbraHosting aprovam trabalho de educação e propagação da cultura de privacidade de dados da associação.

Benefício do Seguro Saúde para associadas da ABES evolui para oferta de planos com
cobertura nacional ou regional
Os gastos em assistência médica empresarial representam aproximadamente 13,3% da folha de pagamento,
segundo dados de 2018 da consultoria de recursos humanos Mercer Marsh.

ABES Academy abre inscrições para próxima turma do curso LGPD Lei Geral de Proteção
de Dados: fundamentos e implementação - o mais completo curso on-line
Não perca tempo, as inscrições vão até o dia 10 de maio e as aulas são de 10 a 20 de maio.

notícias
Governo Federal assina MP para melhoria do ambiente de negócios no Brasil

Fonte: ABES
Convergint Technologies adquire 100% da Seal Telecom

Fonte: ABES
Janguiê Diniz adquire participação na empresa de tecnologia Pitang Agile IT

Fonte: ABES
Seal Sistemas firma parceria com a Resh para oferecer certificação de segurança digital

Fonte: ABES
Relatório de IBM Security: Dobram os ataques às indústrias que dão suporte aos esforços em
resposta à COVID-19

Fonte: ABES
Dassault Systèmes anuncia parceria com universidades para desenvolver veículo de passageiros do
futuro

Fonte: ABES
Trend Micro tem nova Gerente de Recursos Humanos

Fonte: ABES
Blockbit reforça soluções para micro e pequenos empreendedores

Fonte: ABES
Balanço: Grupo IN conquista mais de 130 clientes no ano passado e almeja crescer 25% em 2021

Fonte: ABES
Governo aperfeiçoa normas de contratação de soluções de Tecnologia da Informação

Fonte: ABES

vídeos

ABES promove mesa redonda internacional sobre Privacidade, Proteção de Dados e a
atuação do DPO

Líderes nacionais e internacional da ANPD, IBM, Cosan e Tivit se reuniram no último dia 7, com
tradução simultânea, para falar sobre as perspectivas do lado da ANPD, com uma visão global da
IBM, e melhores práticas em relação a privacidade, com a perspectiva da DPO de um dos maiores
grupos brasileiro, da Cosan e da Tivit.

Novo evento virtual da ABES em parceria com a FDC fala sobre metodologia ágil

Como funciona a gestão ágil de projetos? Como agregar mais flexibilidade à gestão da empresa?
Quais são os principais métodos ágeis existentes? O Happy Hour com a Fundação Dom Cabral
abordou, no último dia 7, como a gestão ágil muda o contexto de uma crise, como a que afetou
muitas empresas em função da pandemia. Comunicação, eficácia, integração de equipes, papéis e
responsabilidades bem-definidos são alguns dos pontos-chave da metodologia ágil.

oportunidade de negócios

Omie divulga vagas de trabalho home-office em todo país
Fonte: ABES
AnnA busca parceiros para ampliar canais de venda
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.
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