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ABES se reúne com Ministério da
Economia para debater setor de TI
No encontro a associação comentou sobre
como o mercado de tecnologia pode
contribuir na economia pós pandemia

Projeto educacional da ABES abre inscrições para o curso de
LGPD
As aulas, cem por cento online, começam no dia 25 de maio

ABES reúne especialistas para debater cenário político e
econômico em webinar

As transmissões podem ser acompanhadas pela página da associação no Facebook ou
pelo canal no YouTube

ABES realiza webinar sobre "Medidas de Compliance em Tempos
de Crise"
O evento foi realizado em parceria com o escritório Mattos Filho Advogados trouxe
debates sobre o mercado e melhores práticas sobre conduta ética

ABES cria série de lives para pessoas apaixonadas por tecnologia
Os conteúdos serão publicados no perfil do Instagram @BRPaisDigital - "Movimento
Brasil, País Digital"

Notícias

Diretora de Vendas da Citrix Brasil, Luciana Pinheiro, comenta sobre os cuidados nos
encontros e vendas virtuais
Fonte: ABES

Empresas de diversos setores se reúnem e lançam programa 'Desafio COVID-19 Retorno às Atividades'
Fonte: ABES

Governo divulga edital para pesquisa e desenvolvimento de soluções em Inteligência
Artificial
Fonte: ABES

Serpro divulga ferramenta que auxiliam o acesso de empresas ao crédito especial
Fonte: ABES

Gartner apresenta os principais mitos sobre os serviços de Nuvem
Fonte: ABES

Edital 'Inovação para a Indústria' vai investir R$ 24,5 milhões em projetos para
combate ao Covid-19
Fonte: ABES

Brasil divulga 'Estratégia de Governo Digital' para os próximos dois anos
Fonte: ABES

Vídeos
Assista na íntegra o webinar "Novos
Tempos: Dados de Mercado de TI"

Assista na íntegra o webinar "Novos
Tempos: Infraestrutura suportando o
teletrabalho"

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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