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Presidente
Executivo da
Asserti é
reeleito para
a diretoria do
Seprosp para
o triênio
2020-2022
ASSERTI REALIZA PARCERIA COM PLATAFORMA DE
EDUCAÇÃO EM TECNOLOGIA

PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSERTI É REELEITO PARA DIRETORIA DO SEPROSP

Presidente da Asserti é reeleito para
diretoria do Seprosp
Em votação realizada em 17 de maio, o presidente
executivo da Asserti, Elvis Fusco, foi reeleito para
diretoria do Seprosp (Sindicato das Empresas de
Processamento de Dados e Serviços de Informática
do Estado de São Paulo) para o triênio 2020-2022.
A chapa é presidida por Luigi Nese, também vicepresidente do CSN (Conselho Nacional de Serviços),
que reconhecendo a importância das empresas de
TI do centro-oeste paulista para o mercado nacional
e internacional, mantém desde 2015 um escritório
regional do Seprosp em Marília, auxiliando as
empresas associadas em demandas relativas a
convenção coletiva trabalhista e assistindo-as em
questões perante o Sindpd (Sindicato dos
Trabalhadores em Processamento de Dados e
Tecnologia da Informação do Estado de São Paulo).
A associação vem sendo muito bem representada
perante o sindicato patronal por seu presidente
que, por mais de cinco anos na diretoria do
Seprosp, tem levado à pauta as demandas do setor
de TI do interior paulista e vem garantindo o
atendimento aos principais pleitos das empresas
associadas, bem como, realizando parcerias
importantíssimas para o desenvolvimento e
crescimento dos ambientes de inovação do
município de Marília, à exemplo da construção do
InnovaSpace
Coworking,
ambiente
de
empreendedorismo e inovação com foco no
desenvolvimento de startups de base tecnológica ,
instalado no Centro de Inovação Tecnológica de
Marília – CITec-Marília no campus do Univem.
Elvis Fusco destaca que “como presidente da
Asserti, minha participação na diretoria do
sindicato proporciona maior simplicidade na
comunicação das demandas das empresas do ramo
de TI do interior do Estado, não somente, mas
principalmente em relação a esfera trabalhista,
tendo em vista que a transição para as regras da

nova CLT não tem sido tranquila, trazendo desafios
para a elaboração da convenção coletiva de
trabalho durante o processo de adequação e
modernização das relações de trabalho”.

Os palestrantes convidados falaram sobre os
aspectos jurídicos da nova regra de proteção as de
dados pessoais (LGPD) e sobre empreendedorismo e
invoação em TI.

Outra parceria de destaque entre a Asserti e o
Seprosp é o Programa Universidade Asserti que tem
por objetivo oferecer bolsas de estágio para alunos
ingressantes em 2019 nos cursos de Ciência da
Computação e Sistemas de Informação do Univem
(Centro Universitário Eurípides de Marília),
ampliando as oportunidades de ingresso no ensino
universitário e aumentando a oferta de profissionais
qualificados.

O evento contou com cerca de 80 pessoas entre
empresários e profissionais do da áre ade TI.
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Dia 7 de maio, a Asserti realizou seu primeiro
evento sobre Tecnologia da Informação em
Botucatu.
O evento foi uma iniciativa da diretoria da
representação regional da Asserti em Botucatu
visando propagar a cultura do associativismo e do
trabalho colaborativo às empresas de TI da região.

Asserti realiza
Inovation One

parceria

com

Digital

No dia 13 de junho às 9h será anunciada no
InnovaSpace Coworking do Univem, a parceria entre
a Asserti e a Digital Innovation One para concessão
de uma plataforma educacional em tecnologia às
empresas associadas na qual serão disponibilizados
cursos gratuitos.
O evento ainda contará com palestras ministradas
por Iglá Lear Generoso, CEO da Digital Innovation
One, que possui mais de 20 anos de experiência em
projetos de tecnologia:
"Como as empresas de tecnologia de alta
performance estão acelerando a formação e
contratação de talentos para a transformação
digital"
“Carreira e liderança no mercado digital”.
Inscrições no link:

www.asserti.org.br/eventos/lancamentoparceriadigital

Informações gerais:
DATA: 13/6/2019 (quinta-feira)
HORÁRIO: 9h
LOCAL: InnovaSpace Coworking - Univem
Av. Hygino Muzzi Filho, 529 - Marília/SP
Mais informações na secretaria da Asserti pelo
telefone (14) 2105-0874.

