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ABES divulga orientações sobre boas
práticas de teletrabalho
O material disponível no site tem o
objetivo de adequar legalmente a
tecnologia ao trabalho remoto

ABES realiza webinar sobre os benefícios de ser um associado
Com inscrições gratuitas, o encontro acontece dia 07 de maio, a partir das 10h

ABES e KMPG reúne especialistas para discutir o comportamento
das empresas pós-pandemia
Durante o evento, foram apresentadas análises e estratégias para a retomada dos
negócios

ABES defende tributação apenas do ISS sob os serviços de
softwares

No STF, Dias Toffoli pediu vista no processo da ADI a respeito da cobrança do ICMS

Notícias
Jamile Sabatini, Diretora de Inovação e Fomento da ABES, participa de série especial
'Mulheres de TI', produzido pelo site Channel 360°
Fonte: ABES

Laboratório 3DEXPERIENCE anuncia soluções em combate ao COVID-19
Fonte: ABES

Squadra Tecnologia lança programa de capacitação para mulheres profissionais de TI
Fonte: ABES

CEO da Magic Software Brasil comenta sobre a importância da integração entre
sistemas e fontes de dados
Fonte: ABES

Softex lança campanha em parceria com startups para superar os desafios gerados
pelo COVID-19
Fonte: ABES

Universidade Estácio realiza aulas online com o uso do Microsoft Teams
Fonte: ABES

Portal CoronaBr migra para nuvem pública da IBM para ajudar os brasileiros
Fonte: ABES

Omie.Academy oferece cursos gratuitos para PMEs
Fonte: ABES

Wolters Kluwer traz conteúdos gratuitos para médicos sobre o novo coronavírus
Fonte: ABES

Finep/MCTIC aprova linhas de créditos para o enfrentamento da COVID-19
Fonte: ABES

Vídeos
Assista na íntegra o webinar "Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD):
Mudanças e Perspectivas".

Assista na íntegra o webinar "Novos
Tempos: Desafios Jurídicos,
Segurança, Economia Digital".

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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