
 

edição de 10/06/2022 
 

Semana do Meio Ambiente: Participe da Mobilização pela Redução da 
Desigualdade, recicle o lixo eletrônico e promova inclusão digital 

 

O processo de retirada dos equipamentos é gratuito em 
qualquer lugar do Brasil 

 

Diagnóstico de Sustentabilidade ABES para empresas de tecnologia 
Na Semana do Meio Ambiente, a ABES convida as empresas a realizarem o Diagnóstico de 
Sustentabilidade, uma ferramenta gratuita de análise do desempenho da gestão, sob a ótica dos 
conceitos ESG 

 

ABES convida para reunião de lançamento do subgrupo “Inconstitucionalidade CIDE – 
Remessas” 
Exclusivo para representantes das associadas da ABES, encontro acontece no dia 14/06 e irá definir 
quais passos a ABES deverá tomar para contribuir e defender junto ao STF a inconstitucionalidade 
da cobrança da CIDE sobre remessas 

 

ABES participa do VIII Fórum Empresarial do MERCOSUL 
Evento discutiu os desafios decorrentes da pandemia COVID-19 e a necessidade de buscar visões 
comuns entre as principais entidades empresariais dos quatro países que participam do bloco 
econômico 

 

notícias 
 

[ARTIGO] Como o ERP acelera a Transformação Digital das empresas? - Por Maurice Pereira 
Fonte: ABES 

Para simplificar o Metaverso, Sky. One Connect 2022 anuncia Walter Longo como keynote speaker 
e Rafael Cortez como mestre de cerimônia 
Fonte: ABES 
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GeneXus oferece licença gratuita de software low-code para universitários 
Fonte: ABES 

Programa “Living Heritage” da Dassault Systèmes recria seis locais históricos no mundo virtual 
Fonte: ABES 

[ARTIGO] Contribuições da Inteligência Ativa para a colaboração remota - Por Cesar Ripari 
Fonte: ABES 

Simulações de computador identificam novas formas de potencializar os protetores naturais da pele 
Fonte: ABES 

Oracle aprimora os recursos abrangentes de segurança na nuvem com gerenciamento integrado de 
ameaças 
Fonte: ABES 

 

vídeo 
 

Webinar: Oportunidades de Negócios com o Ecossistema de Inovação na Estônia  

 

Evento contou com a participação de representantes de relevantes hubs de inovação estonianos 
 

 

 

oportunidade de negócios e carreira 
 

GNI Local Lab: Google abre inscrições para programa de capacitação de negócios em jornalismo no 
Brasil 
Fonte: ABES 
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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 

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 

  

 
  

mailto:carol.marzano@abes.org.br


 

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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