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Asserti convoca as empresas associadas 
para a Assembleia de Prestação de Contas 
seguida por Ciclo de Palestras de 
Intraempreendedorismo 

As empresas associadas em dia com as 
contribuições associativas foram convocadas para 
Assembleia de Prestação de Contas do exercício 
financeiro de 2017 que acontecerá no dia 4 de 
maio às 8h30 na sala 42 do Campus o Univem. 

Mais um exercício financeiro se encerra com 
superávit e desta vez com o maior índice de 
aumento no número de pedidos de ingresso no 
quadro associativo. 

Após a assembleia as empresas estão convidadas a 
participar da primeira palestra do Ciclo de 
Palestras de Intraempreendedorismo: Corporate 
Venture Capital, que acontecerá às 10h no 
InnovaSpace Coworking também localizado no 
Campus do Univem.  

Informações e inscrições na secretaria da Asserti 
pelo telefone (14) 2105-0874 ou pelo e-mail 
assertimarilia@gmail.com. 

Comitê de RH da Asserti promove o 
Workshop: Visão da Reforma Trabalhista 
para empresas de TI  

A Asserti firmou parceria com o Bestway Group 
para oferecer às empresas associadas um 
workshop gratuito acerca das principais mudanças 
na legislação  trabalhista.  

O Workshop – Visão da Reforma Trabahista para 
empresas de TI, acontecerá no dia 10 de maio às 
9h no InnovaSpace Coworking, localizado no 
Campus do Univem, e será ministrado pelo 

consultor Amadeu Leo Pardo e pela advogada 
Patricia Bayeux. 

Informações e inscrições na secretaria da Asserti 
pelo telefone (14) 2105-0874 ou pelo e-mail 
assertimarilia@gmail.com. 

 

Asserti apoia o Citec-Marília Summit 2018 

O CITec-Marília Summit 2018 é um programa 
de capacitação, oportunidades e networking, 
proposto pelo CITec-Marília,  composto por 
palestras semanais que envolvem o universo 
de startups, empreendedorismo e inovação. 

Conheça a programação do 1º semestre no 
site www.innovaspace.com.br/citec-marilia-
summit-2018/. 

O próximo evento acontecerá no dia 2 de 
maio. Acompanhe a abertura das inscrições 
no site. O evento é gratuito e as vagas 
limitadas. 

Asserti apoia a primeira edição do evento 
Pint of Science em Marília 

O evento Pint of Science acontece em 56 
cidades em todo Brasil entre os dias 14, 15 e 
16 de maio.  

Sua primeira edição em bares de diversas 
cidades do Brasil terá também sua primeira 
edição no município de Marília. 

Durante  os  três  dias  do  festival  científico,  

 

pesquisadores vão conversar com o público 
sobre diversos temas. Elvis Fusco, presidente 
executivo da Asserti irá palestrar sobre 
inovação no dia 14 de maio no 515 Pizza & 
Grill. 

O evento é aberto ao público sem 
necessidade de inscrição. Para mais 
informações e acesso a 
programação acesse o site: 
www.pintofscience.com.br.  

Empresas associadas da Asserti estão entre 
as vencedoras do Prêmio ABComm de 
Inovação Digital 2018 

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm), no dia 11 de abril, promoveu mais um 
encontro entre empresas e profissionais de e-
commerce.  

Na 4ª edição do evento, foram premiadas as 
empresas associadas da Asserti: 

ONCLICK – destaque em tecnologia web          
TRAY – melhor plataforma de e-commerce 

A escolha foi popular com um recorde de 48 mil 
votos somadas todas as categorias de premiação. 
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DESTAQUE: ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2017 

 

NESTA EDIÇÃO: EMPRESAS ASSOCIADAS DA 
ASSERTI VENCEDORAS DO PRÊMIO ABCOMM 
DE INOVAÇÃO DIGITAL 
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