
A EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR E O
SETOR DE TELECOM

Em artigo publicado no TecMundo o

presidente executivo da Conexis, Marcos

Ferrari, fala dos avanços da relação entre

empresas e consumidores e de

autorregulação

FÓRUM LGPD OUVIRÁ EMPRESAS
SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS

Pesquisa vai coletar informações sobre a

maturidade dos programas de governança

em proteção de dados e sobre as

dificuldades para o cumprimento da LGPD

pelo setor produtivo

AÇÕES CRIMINOSAS NO SETOR DE
TELECOM PREJUDICAM O
CRESCIMENTO DO BRASIL

Em artigo publicado na coluna do Fausto

Macedo, no Estadão, o presidente

executivo da Conexis fala sobre os roubos

e furtos de cabos de telecom e os

prejuízos para a sociedade

PORTO ALEGRE LANÇA
LICENCIAMENTO INSTANTÂNEO E SE
PREPARA PARA O 5G

O presidente executivo da Conexis

lembrou que a população da cidade será

a principal beneficiada com a medida. 5G

vai exigir de cinco a dez vezes mais

antenas que o 4G

PAINEL TELEBRASIL CONCLUI EDIÇÃO DE 2021 COM 37 SESSÕES E 4 CURSOS
DE QUALIFICAÇÃO

Durante o mês de setembro, foram 2.610 minutos de transmissões, com conteúdo

qualificado e discussão dos temas mais importantes do setor de telecomunicações e

conectividade

APENAS SETE CAPITAIS BRASILEIRAS ESTÃO PREPARADAS PARA RECEBER O
5G, MOSTRA LEVANTAMENTO DA CONEXIS

Essas cidades têm leis de antenas preparadas para o avanço da nova tecnologia. Quatro

outras capitais estão em processo de adaptação das leis municipais para legislações

mais modernas

NOVA FASE DA CAMPANHA #FIQUEESPERTO DÁ DICAS DE COMO PROTEGER
SUA CONTA DE WHATSAPP

Objetivo é orientar a população sobre os cuidados necessários para garantir maior

segurança e evitar fraudes no ambiente digital

A CONECTIVIDADE AO SEU ALCANCE

Acompanhe as notícias do setor de telecom no site da Conexis Brasil Digital 
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