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Frente Ampla Empresarial se une a favor da LGPD e
Segurança Jurídica
Cerca de 70 associações e entidades assinam carta aberta para
conscientizar autoridades sobre a urgência da prorrogação, da
institucionalização e da constitucionalização da proteção de dados

ABES sela parceria com Meu Futuro Digital

O apoio tem objetivo de fortalecer iniciativas e contribuir para o ingresso de jovens no mercado de
trabalho no setor de TI

Webinar discutirá perspectivas da competitividade do setor de software brasileiro com a nova
reforma tributária
No dia 31 de agosto, a partir das 11h, especialistas da área farão críticas e tirarão dúvidas sobre essa
insegurança jurídica em relação às propostas que devem ser encaminhadas ao Congresso

Curso da ABES ACADEMY sobre LGPD está com inscrições abertas, não perca!

A ABES ACADEMY abriu inscrições a quarta turma do curso Lei Geral de Proteção de dados:
Fundamentos e Implementação, que será realizado em 8 aulas com duração de 3 horas cada, de 14/09 a
17/09 e de 21/09 a 24/09, com carga horária total de 24 horas

Notícias
Governo prorroga Pronampe por mais três meses
Fonte: ABES
Falta de confiança nas análises dos dados afeta metade das empresas no Brasil, revela pesquisa global
da Experian
Fonte: ABES
A.C.Camargo Câncer Center conta com soluções Citrix para auxílio aos colaboradores em tempos de
pandemia
Fonte: ABES
Inscrições para o programa de empreendedorismo feminino da Porto Digital encerra no dia 28/8
Fonte: ABES
Siemens inova com soluções de realidade virtual para adaptar atividades durante a pandemia
Fonte: ABES

Beneficência Portuguesa de São Paulo e Salesforce colaboram em projeto que leva conhecimento em
saúde à população
Fonte: ABES
Mensagens excessivas prejudicam experiência do consumidor, aponta estudo da Adobe
Fonte: ABES
Solo Network lança serviço com foco em gestão do ambiente na nuvem Azure
Fonte: ABES

Vídeos
Assista na íntegra os webinares “Novos Tempos: Como
fica o Blockchain” e “Como o GDPR está afetando os
negócios na Europa e o que podemos aprender para a
LGPD”
Novidade para quem não conseguiu acompanhar os webinares ao
vivo, a ABES preparou uma playlist no YouTube com os vídeos dos
eventos que já aconteceram. A lista será sempre atualizada para
que você não perca nenhum dos debates

Oportunidade de Negócios
SONDA oferece mais de 100 vagas em diversos estados do País
Fonte: ABES
SAS Brasil promove ação de incentivo à capacitação de parceiros de negócios
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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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. Informese pelo e-mail saude@A2Gseguros.com.br.

