
 

edição de 25/03/2022 
 

ABES promove Mesa Redonda Internacional: Design and Business Innovation 

 

Debate entre especialistas como aplicar os princípios e 
práticas do design para ajudar as organizações a inovar, 
revisar os seus valores e identificar formas de conquistar 
vantagem competitiva 

 

Inscrições abertas para o curso on-line “Lei Geral de Proteção de Dados: Fundamentos e 
Implementação” 
A ABES ACADEMY, setor de educação e formação continuada da ABES, anuncia a primeira turma de 
2022 do curso on-line “Lei Geral de Proteção de Dados: Fundamentos e Implementação" 

 

B2 Saúde & Bem-estar assume a gestão dos benefícios oferecidos às associadas da ABES 
Objetivo é oferecer um atendimento cada vez mais personalizado e sintonizado com as 
necessidades das associadas da ABES e dos seus colaboradores 

 

Comitê de Startups da ABES avança na proposição de melhorias no ambiente de negócios 
no Brasil 
Lançamento fornece proteção de dados simplificada e segura, além de proteção contra-ataques 
cibernéticos e de Ransomware, com alertas proativos e backups selecionados para garantir a 
recuperação total dos dados 

 

notícias 
 

MCTI divulga investimentos de quase R$ 1 bilhão para a ciência, tecnologia e inovação nacional 
Fonte: ABES 

AWS habilita startups a resolver os desafios críticos na nuvem 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] O futuro é hoje: inspirando jovens latino-americanas em STEM - Por Flávia Roberta Freitas 
Fonte: ABES 
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Prefeitura de SP irá acelerar startups verdes da Capital 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] Um futuro paritário na tecnologia - Por Maria Fernanda Bergamo 
Fonte: ABES 

Estudo Trend Micro revela que IP Brasil lidera o número de extorsões digitais 
Fonte: ABES 

Centro de Segurança Cibernética do Inatel oferece curso para ISPs se prepararem para operar no 5G 
Fonte: ABES 

Gartner diz que o papel do líder de segurança cibernética precisa ser reformulado 
Fonte: ABES 

TIVIT passa a ter 100% da energia consumida gerada por fontes limpas 
Fonte: ABES 

Google Cloud reformula programa de apoio a startups e oferece créditos para nuvem durante os 
primeiros dois anos 
Fonte: ABES 

 

vídeo 
 

Bate-papo sobre o Marco Legal do Câmbio 

 

Especialistas e representantes da ABES tiraram dúvidas ao vivo sobre o que mudou com a nova 
Lei 14.286/2021 
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oportunidade de negócios e carreira 
 

VTEX: terceira edição do Hiring Coders oferece até 15 mil bolsas e capacitação gratuita para 
desenvolvedores 
Fonte: ABES 

Microsoft apresenta Conecta+, iniciativa de qualificação profissional e conexão com 
oportunidades no mercado de trabalho 
Fonte: ABES 

SAS amplia seu programa de diversidade em parceria com o portal Oportunidades Especiais 
Fonte: ABES 

 

comitês e grupos de trabalho da ABES 
 

Conheça os comitês da ABES e seus líderes. 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 BI E ANALYTICS 
Líderes: Cesar Ripari e Érico Aleixo 

COMITÊ DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS 
Líder: André Elias Gonçalves 

COMITÊ FUTURO DO TRABALHO 
Líderes: Alcely Barroso e Ariela Simoni 

COMITÊ REGULATÓRIO 
Líder: Andriei Gutierrez e Letícia Lewis 

COMITÊ DE STARTUPS 
Líderes: Cassio Spina e Eduardo Felipe P. Matias 

GT ESOCIAL 
Líderes: Reinaldo Rodrigues e Luciana Miranda 

GT COMPRAS PÚBLICAS 
Líderes: Ana Carolina da Motta, Ludmar Sant’Anna 
e Susana Santos 

GT TRIBUTÁRIO 
Líderes: André Iizuka e Mércia Barbosa 
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GT PROTEÇÃO DE DADOS 
Líderes: Daniella Caverni Machado e Francisco 
Eduardo Espuny 

GT CYBERSECURITY 
Líderes: Márcio Gonçalves, Afonso Lamounier e 
Fernando Gebara 

GT INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
Líderes: Loren Spíndola e Eduardo Paranhos 

GT OPEN RAN 
Líder: Emilio Loures 

 

 

benefício associado ABES 
 

 

Peça um orçamento para sua empresa 
Visite o site da Caesbra 

e conheça todos os benefícios oferecidos às associadas 
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