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Asserti promove Webinar “Impactos da 
Reforma Tributária no Setor de 
Serviços e Tecnologia da Informação” 
Dia 27 de agosto às 17h, acontece o Webinar 
“Impactos da Reforma Tributária no Setor de 
Serviços e Tecnologia da Informação”. 

 O webinar terá a presença de Marcos Cintra, ex-
secretário da Receita Federal e Luigi Nese, vice-
presidente da Confederação  Nacional de 
Serviços (CSN), com a participação de 
representantes dos Clusters Brasileiros de 
Tecnologia da Informação e de Deputados  
Estaduais e Federais. 

O presidente da Asserti, Elvis Fusco, explica que 
“o evento proporcionará a discussão sobre a 
reforma tributária e as propostas que tramitam 
no Congresso Nacional e permitirá a participação 
dos empresários do setor de TI do centro-oeste 
paulista via plataforma digital. É de extrema 
importância que o empresariado da região 
participe, se inteire do assunto e tenha 
oportunidade de colocar suas impressões sobre o 
tema diante de especialistas e dos entes políticos 
envolvidos com a questão.”. 

Inscrições pelo link: 
www.asserti.org.br/eventos/reformatributaria 

Diretores da Asserti participam da 

inauguração virtual do Inova Bauru 

Dia 3 de agosto aconteceu a inauguração virtual 
do Inova Bauru, primeiro espaço de inovação do 
município instituído por iniciativa da Prefeitura 

Municipal de Bauru, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda 
(SEDECON) em parceria com as entidades que 
compõem o Conselho Municipal de Tecnologia e 
Inovação, como  a Asserti, o Sebrae, o Senai, a 
OAB, entre outras.  
 
O Inova Bauru tem como objetivo estimular o 
empreendedorismo, a inovação tecnológica e a 
articulação entre indústrias, instituições de 
ensino e pesquisa e a sociedade. 
 
Na mesma oportunidade, foi inaugurado o 
Projeto Lab de Energia Criativa, que funcionará 
no Inova Bauru e oferecerá mentoria em diversas 
areas da tecnologia, além de incubar projetos que 
gerem transformações positivas na sociedade.  

Informações sobre o Inova Bauru e as atividades 
programadas podem ser acessadas pelo site 
www.inovabauru.sp.gov.br. 

 

 

Asserti apoia o Connect Acim 
Innovation 
Dia 13 de Agosto, aconteceu a Connect Acim 
Innovation, com o apoio da Asserti, apresentado 
pelo  presidente  da entidade,    Elvis Fusco,  e  por 
Adriano Martins, presidente da Acim e membro 
do comitê gestor do APL TI Marília (Arranjo 
Produtivo Local de Tecnologia da Informação de 
Marília). 
 
Considerado o maior evento de inovação do 
centro-oeste, o Connect Acim Innovation, 
promovido pela Associação Acomercial e 
Industrial de Marília, UNIVEM e Asserti, em razão 
da pandemia, aconteceu em ambiente virtual, 
conectando as principais lideranças da região e 
trazendo temas relevantes para as empresas que 
pretendem se digitalizar ou que já estão em 
processo de transformação digital.  

Os palestrantes convidados Dennis Nakamura, 
mentor de vários negócios inovadores como o 
iFood, Allan de Oliveira, especialista em 
tecnologia disruptivas para os negócios e 
Fernando Cosenza, VP de Inovação da Sodexo, 
compartilharam experiências e conhecimentos 
com os participantes evidenciando os impactos 
da tecnologia e inovação sobre os negócios. 

As palestras do evento podem ser acessadas pelo 
canal do Youtube da ACIM no link: 
www.youtube.com/watch?v=his3C5JRsLk 
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PODE ESCREVER UMA LINHA AQUI 

Isola    

ASSERTI PROMO DISCUSSÃO SOBRE A RETORMA TRIBUTÁRIA   
ASSERTI PARTICIPA DA INAUGURAÇÃO 
VIRTUAL DO INOVA BAURU 
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