edição de 31/05/2021

ABES, ReUrbi e Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da Weber Shandwick,
lançam mobilização para redução da desigualdade no Brasil
Mobilização busca sensibilizar empresas a reciclarem seus
equipamentos, e os recursos obtidos serão investidos em
projetos de inclusão sociodigitais, alinhado as melhores
práticas de ESG.

ABES convida para Café sobre o Futuro do Trabalho
A ABES vai reunir lideranças de diferentes setores, que vão debater as diferentes tendências em
relação ao Futuro do Trabalho e de gestão de pessoas.

MicroPower é primeira empresa a contribuir com programa ReciTech da ABES
Equipamentos de tecnologia em desuso foram enviados para reciclagem. Em contrapartida, o lote
de computadores já reciclados que a empresa recebeu será doado para entidades que capacitam
pessoas com deficiência visual para o mercado de trabalho.

Rodolfo Fücher participa de audiência pública sobre Governo Digital promovida pelo
Senado
A utilização de tecnologias da informação e comunicação (TICs) tornou-se crucial à vida moderna e o
processo de transformação digital é irreversível, mas o gargalo da democratização a todos ainda
precisa ser superado.

Movimento Brasil, País Digital vem estimulando a transformação digital ao longo de seus
5 anos de existência
A economia baseada em dados não é um conceito novo, mas está em ascensão com os atuais
projetos de transformação digital.

ABES manifesta apoio aos membros da Frente Empresarial em Defesa da LGPD para
compor a lista tríplice do CNPD
São 8 membros do grupo indicados para vagas nos editais 1, 3 e 4 do Conselho da ANPD.
Nomeações pretendem assegurar um ambiente de negócios propício à inovação, ético, sustentável,
dinâmico e competitivo globalmente.

ABES convida associados para o lançamento do GT sobre Cybersecurity
Para atingir o propósito de se construir um Brasil Mais Digital e Menos Desigual, a ABES entende
que é prioritário fomentar um ambiente digital mais seguro que garanta o processo de
transformação digital de sucesso.

notícias
Blockbit anuncia Nycholas Szucko como Chairman Executivo do Conselho

Fonte: ABES
SONDA apresenta novo Presidente da SONDA Ativas

Fonte: ABES
BRQ Digital Solutions abre inscrições para formar 300 profissionais para o mercado de tecnologia

Fonte: ABES
Ingram Micro e Quest Software anunciam acordo de distribuição na América Latina

Fonte: ABES
TOTVS e Pmweb anunciam parceria para oferecer CRM e plataforma de e-commerce para os setores
de hotelaria e entretenimento

Fonte: ABES
Logicalis abre as inscrições para segunda edição do programa de estágio para alunos brasileiros em
formação no exterior

Fonte: ABES
Diálogo Competitivo é uma das novidades da Lei de Licitações e deve mudar o processo de
aquisição de novas tecnologias

Fonte: ABES
Centric Solutions cresce 35% em 2020 e espera manter a performance em 2021 com a expansão do
mercado de cloud

Fonte: ABES
TIVIT anuncia a contratação de André Correia para liderar área de digital payments

Fonte: ABES

vídeos
Movimento Brasil, País Digital comemora 5 anos de trajetória

Evento virtual apresentou dados sobre a trajetória e como vem estimulando a transformação
digital no Brasil.

Happy Hour com a Colômbia

Encontro virtual organizado pela ABES aconteceu dia 20, às 17h30, e abordou as oportunidades de
negócios entre os dois países para o setor de tecnologia.

oportunidade de negócios
Omie busca startups para investir por meio de seu braço de investimentos

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 FUTURO DO TRABALHO
Alcely Barroso
Ariela Simoni
GT ESOCIAL
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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

benefício associado ABES

Informe-se pelo e-mail contato@caesbra.org.br.

