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Criação de novo imposto pode
encarecer serviços de TI no Rio de
Janeiro
O novo tributo é inconstitucional pois a
base é tributada pelo ISS, definida na
Constituição

ABES apoia campanha do Governo Federal "Todos por Todos"
Ação tem objetivo de arrecadar fundos para o enfretamento do COVID-19

Plano de Ação - Por um Brasil mais saudável, mais digital e
menos desigual

Com o objetivo de colaborar na mitigação dos impactos causados pelo coronavírus,
associação lança recomendações ao governo brasileiro

ABES divulga série especial de webinar sobre os "Novos Tempos"
Associação convida especialistas para comentar sobre os desafios jurídicos para
empresas

ABES assume compromisso por um país mais saudável, mais
digital e menos desigual
Associação enfatiza o potencial das novas tecnologias para superar a crise póspandemia

Notícias
Empresa de tecnologia e segurança ajusta tecnologia de geolocalização para ajudar
no combate ao coronavírus
Fonte: ABES

IBM e Cisco lançam ferramenta para alunos e professores da América Latina
Fonte: ABES

Governo gaúcho fecha parceira com empresa de softwares para melhoria de
processos
Fonte: ABES

Seal Telecom apresenta programa para votação em tempo real
Fonte: ABES

Oxigênio Aceleradora participa do 9º ciclo de aceleração
Fonte: ABES

Diretor de Produtos da TOTVS comenta sobre o futuro do RH pós-pandemia
Fonte: ABES

Vídeo
Assista na íntegra o webinar "Lei Geral
de Proteção de Dados: Mudanças e
Perspectivas".

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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