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ABES mobiliza associações
para propor recomendações
para o mercado de TI
A associação, por meio do
comitê regulatório, vem
desenvolvendo plano de
contingência para inovações
tecnológicas

Covid-19: últimas notícias sobre a pandemia

Veja como se proteger e como o mercado reage ao novo corona

ABES marca presença em audiência pública sobre o Marco Legal
das Startups
Rodolfo Fücher, presidente da associação, participou do encontro para discutir o
projeto de lei na Câmara dos Deputados

O impacto das plataformas digitais no desenvolvimento
econômico e as formas de consumo

Diretora de Inovação e Fomento da ABES, Jamile Sabatini Marques avalia como a
tendência pode contribuir nos atuais modelos de negócios

Notícias
Empresas oferecem plataformas de videoconferência para facilitar o trabalho e
estudos em home office durante a quarentena
Fonte: ABES

SENAI divulga edital para projetos que ajudem a prevenir, diagnosticar e tratar a
Covid-19
Fonte: ABES

Estudo identifica startups que oferecem soluções para driblar os impactos do
coronavírus
Fonte: ABES

Soluções em cibersegurança são disponibilizadas gratuitamente durante o período de
quarentena
Fonte: ABES

Conselho Monetário Nacional (CMN) aprova medidas para ajudar famílias e empresas
contra o Covid-19
Fonte: ABES

Governo Federal anuncia a liberação de R$ 147,3 bi em medidas para amenizar os
impactos causados pelo coronavírus
Fonte: ABES

IBM traz ao Brasil tecnologia para ajudar a combater novo coronavírus
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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