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Secretário Estadual
de Desenvolvimento
Econômico, Ciência,
Tecnologia e
Inovação encaminha
solicitação de
recursos para a
elaboração de
projeto executivo do
Parque Tecnológico
de Marília
DESTAQUE: SOLICITAÇÃO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 300 MIL VIABILIZARÁ A ELABORAÇÃO DO
PROJETO EXECUTIVO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE MARÍLIA

Anunciada Solicitação de
Governo
Estadual
para
Tecnológico de Marília

Recurso ao
o
Parque

Dia 27 de outubro Vinicius Camarinha, deputado
estadual eleito e secretário estadual da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação (SDECTI), recém nomeado pelo atual
governador do Estado de São Paulo, Márcio França,
visitou os ambientes de inovação de Marília geridos
pelo UNIVEM para comunicar o direcionamento de
solicitação de recurso no valor de R$ 300 mil reais
para viabilizar a primeira fase do projeto de
execução do Parque Tecnológico de Marília, para
assim cumprir-se mais um requisito para seu
credenciamento definitivo no Sistema Paulista de
Parques Tecnológicos – SPTec da Secretaria
e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação do Estado de São Paulo.
Elvis Fusco, presidente da Asserti e um dos principais
atores incentivadores da construção do parque,
ressaltou que “o Parque Tecnológico de Marília irá
unir ainda mais as instituições de ensino superior e
de ensino técnico, os institutos de pesquisa e as
empresas do setor privado. Os ambientes de inovação
de Marília já têm trabalhado dentro do contexto de
Parque Tecnológico, o que é um grande ganho em
termos de sinergia. Esse modelo de atuação já tem
gerado novos negócios e produtos, provando que a
instalação do Parque Tecnológico trará um
crescimento exponencial para a Marília e região”.
Com o credenciamento definitivo e construção do
Parque Tecnológico de Marília os ambientes e
entidades de inovação e tecnologia já existentes na
cidade (Asserti, CITec-Marília, o Ciem e InnovaSpace
Coworking) irão agregar forças para promoção do
crescimento das potencialidades do centro-oeste
paulista nas áreas da Tecnologia da Informação,
inovação e empreendedorismo.

Seminário “6 Passos para Construir uma
Empresa Global e Rentável”
No dia 26 de outubro a Asserti promoveu o Seminário
“6 Passos para Construir uma empresa Global e
Rentável”, ministrado por Hermenegildo de Oliveira
cavalcanti da empresa ActionCoach.
O evento que contou com cerca de 40 participantes,
entre empresas associadas da Asserti, startups e
empresas de segmentos diversos de TII, trouxe
temas
relacionados
a
produtividade
dos
colaboradores das empresas e como estimulá-los a
produzir mais e melhor, o papel do proprietário
dentro da organização exercendo domínio e
conhecimento em todas as áreas da empresa, regras
de marketing e alavancagem do negócio.

NESTA EDIÇÃO: CONFRATERNIZAÇÃO ASSERTI 2018

Confraternização Asserti 2018
Estamos chegando ao final de mais um ano de muitas
conquistas para o setor de TI em Marília e região e
queremos comemorar com nossos associados e
parcerios.
A Asserti lhes convida para um almoço de
confraternização que acontecerá no dia 1º de
dezembro, às 12h, na Chácará N. S. Auxiliadora,
localizada na R. Hermínio Cavalari n. 287,
Marrília/SP.
As empresas associadas terão direito à duas
cortesias, o valor individual para os demais
convidados será de R$ 40,00.

O intuito do seminário foi o de estimular pequenos e
médios empresários trazendo aspectos da liderança
ativa e da auto responsabilidade.

Para mais informações e confimações de presença
solicitamos o contato com a secretaria da asserti por
email assertimarilia@gmail.com ou pelo telefone (14)
PODE ESCREVER UMA LINHA AQUI
2105-0874.

Soluções na Contratação de Terceiros

Novas Empresas Associadas

A
Asserti,
representada
pelo
escritório
MarinhoAdvogados
Associados,
participou
do
seminário "Soluções na Contratação de Terceiros por
uma Visão Jurídico Empresarial" que aconteceu no
dia 25 de outubro no Seprosp (Sindicato das Empresas
de Processamento de Dados e Serviços de Informática
do Estado de São Paulo).
O seminário trouxe questões relativas a segurança
jurídica nas relações trabalhitas, indicando a
possibilidade de utilização de instrumentos legais
capazes de zerar os passívos trabalhistas das
organizações.
Brevemente traremos para as empresas associadas da
Asserti todo conteúdo absorvido pelos advogados
parceiros da associação.
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