novembro

2

Asserti elege em
Assembleia os
membros dos
órgãos de
Administração e
Fiscalização da
entidade e os
membros do Comitê
Gestor do APL TI
Marília para o
triênio 2019 -2021
DESTAQUE: APÓS ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA REELEITA APRESENTA OS
PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA 2019

Asserti elege órgãos de administração e
fiscalização para o biênio 2019-2021
Dia 30 de novembro aconteceu a Assembleia
eleição dos órgãos de administração e fiscalização
Asserti para o triênio 2019-2021, ato em que
membros da diretoria executiva e os membros
conselho estratégico foram reeleitos.

de
da
os
do

A associação terá na Diretoria Executiva, como
presidente, Elvis Fusco (Select), como vicepresidente, Milton Breda (Bredas Informática), como
tesoureiro, Rodrigo Dieger (Boa Vista Serviços) e
como secretária, Giulianna Marques (Persys). A
assembleia também elegeu o conselho estratégico
formado por Marcel Farto (ONCLICK), Túlio Oliveira
(Telecontrol), Luiz Eduardo Diaz (Life), Willians
Marques (Tray) e João Batista (Acácia) e o Conselho
Fiscal formado por Wanderley Novello Júnior
(SOFOLHA), Shester Marcondes (Samsoft) e Hilton
Pereira (Interfocus).
A Asserti como entidade gestora do Arranjo Produtivo
Local de Tecnologia da Informação de Marília (APL TI
Marília) indicou também os membros do Comitê
Gestor que teve os empresários Vinícius Amorim (Tá
Pago), Fagner Paes (Best Code), Adriano Martins
(CBM) e Jefferson Zandonadi (TK Ingressos) indicados
conjuntamente com o presidente Elvis Fusco como
coordenador do APL.
O presidente reeleito da Asserti destacou as ações
realizadas durante o ano e as importantes parcerias
que viabilizaram diversos avanços e conquistas para o
setor de TI e apresentou o plano orçamentário e de
trabalho para 2019, destacando a parceria entre a
Asserti e o Seprosp (Sindicato das Empresas de
Processamento de Dados e Serviços de Informática do
Estado de São Paulo) para realização do programa
Universidade Asserti, que tem como objetivo o
estímulo à formação profissional que visa a
ampliação da oferta de mão de obra para as
empresas associadas e iniciará em janeiro de 2019.

NESTA EDIÇÃO: CONFRATERNIZAÇÃO ASSERTI 2018

Elvis Fusco agradeceu aos associados presentes pelo
apoio durante sua atual gestão, afirmando que
pretende dar continuidade ao trabalho que vem
sendo realizado, buscando pelo aumento do número
de
associados,
união
entre
as
entidades
representativas do setor de TI, realizando ações de
formação e aprimoramento dos profissionais da área,
estreitamento das relações com os entes políticos de
todas as esferas de atuação e pedindo mais uma vez
o engajamento dos membros eleitos e dos
representantes das empresas associadas para que a
associação possa representar e atender cada vez
melhor os interesses e demandas das empresas de TI
de Marília e região e das representações regionais.

Em 2018, a meta da representação regional foi de
consolidar-se no âmbito dos ambientes de inovação
de Bauru perante os setores produtivos da cidade.

Diretoria da Representação Regional
Asserti em Bauru define metas para 2019

Além do presidente executivo da associação, Elvis
Fusco, estiveram presentes na reunião os diretores
regionais Tiago Amor (Lecom), Fernando Hideki
(Firework), Michel Nabih Raad (NVirtual), Márcio
Nobrega (Gálata) e Robson Carmona (Gálata).

A diretoria da representação regional da Asserti em
Bauru reuniu-se com seu presidente executivo, Elvis
Fusco, no dia 23 de novembro de 2018, para
elaboração do planejamento das ações da gestão
para o ano de 2019.
Entre as ações priorizadas durante a reunião
estiveram as estratégias e parcerias para instalação
física da representação da Asserti no município e as
capacitações com o objetivo de especialização dos
colaboradores e para ampliação da formação de mão
de obra, definindo-se, ainda, a utilização de
ferramentas para conhecer a necessidade de
treinamentos das empresas associadas e quais suas
principais demandas.
Foram também definidas ações voltadas para as
empresas, como palestras e seminários com foco em
planejamento estratégico, estruturação de equipes,
marketing digital, inovação empresarial, formação
de vendedores na área de TI e metodologias ágeis.

Em 2019, para pleno desenvolvimento da
representação regional e para execução de seu
objetivo principal de fomentar as empresas e
atender suas demandas mais recorrentes, o foco é o
fortalecimento empresarial com o aprimoramento
dos profissionais por meio de capacitações e
treinamentos e de geração de mão de obra
qualificada por meio de parceria com instituições de
ensino e com empresas de recursos humanos de
recrutamento e seleção.

PODE ESCREVER UMA LINHA AQUI

Confraternização Asserti 2018

Asserti promoveu em 1º de dezembro sua
confraternização de final de ano em Marília, com a
presença de representantes das empresas associadas
e de representantes de entidades parceiras da
associação, dia 20 de dezembro acontece a
confraternização das empresas da regional em Bauru.

