
  
 

  

maio 



 2 
 

 

 

Programa de Integração Produtiva do 
Mercosul seleciona o APL TI Marília e 
empresas associadas à Asserti  

O APL TI Marília (Arranjo Produtivo Local de 
Tecnologia da Informação de Marília) e duas 
empresas associadas à Asserti, Persys e  Esapiens, 
estão entre os 8 selecionados pelo Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços para 
participar do Projeto de Integração Produtiva do  
Mercosul que,  apoiado pelo Governo da Espanha, 
visa acelerar o processo de integração produtiva, 
identificando e promovendo as possibilidades de 
complementaridade das economias dos países do 
bloco.  

Os selecionados receberão treinamentos nos quais 
aprenderão conceitos de interação empresarial. 
As empresas conhecerão o que é previsto nos 
acordos e nas leis que regem o Mercosul, bem 
como técnicas de como oferecer serviços nos 
países membros e poderão firmar parcerias. 

Nos dias 11,12 e 13 de junho  haverá um encontro 
em Montevidéu no Uruguai onde as empresas 
participantes poderão se articular, interagir e 
gerar negócios. Segundo Elvis Fusco, presidente 
da Assserti, orgão de governaça do cluster de TI,  
e Coordenador do APL TI Marília, “este encontro 
de negócios facilitará a exportação de tecnologia 
e serviços das empresas associadas à Asserti. É 
fundamental a adoção de políticas de 
internacionalização para as empresas do 
segmento, o programa fortalecerá efetivamente o 
empreendedorismo entre os países do bloco”. 

Dissídio Coletivo Seprosp X Sindpd  

Na segunda audiência de conciliação realizada no 
TRT  dia 17 de maio, o Seprosp teve rejeitada 

pelo Sindpd sua proposta para resolução da 
Convenção Coletiva de Trabalho 2018. 

O processo de dissídio coletivo segue o trâmite 
regular com a concessão de prazo para 
apresentação de contestação por parte do Sindpd. 

Comitê de RH da Asserti apoia palestra 
promovida pela ONCLICK  sobre Soft Skills 

A ONCLICK, empresa associada à Asserti, está 
promovendo a palestra sobre Soft Skills, que 
acontecerá no dia 19 de junho às 18 horas, no 
auditório Sunji Nishimura do Univem, localizado 
na Av. Hygino Muzzi Filho n. 529, Marília/SP.  

 

 

As soft skills são características de 
personalidade que afetam os relacionamentos  
no ambiente corporativo e a produtividade da 
equipe. 

Tornou-se uma realidade para área de recursos 
humanos buscar candidatos que tenham 
habilidades comportamentais específicas, isto 
porque verificou-se ser mais fácil para as 
organizações treinarem competências técnicas 
do que comportamentais.  

Não percam a oportunidade de conhecer mais 
sobre o assunto. Inscrevam-se gratuitamente no 
link: https://pt.surveymonkey.com/r/SK3CRJY . 

Seprosp obtém liminar contra a cobrança 
de ICMS nas operações de softwares em 
cessão não definitiva  

A cobrança do ICMS de 5% sobre a venda 
eletrônica de software  foi deliberada 
pelo Comitê de Política Fazendária em 2015. Em 
2016, o início da cobrança do tributo foi adiado 
até que nova resolução definisse quem poderia 
cobrar o imposto – se no local de fabricação, ou 
no local da venda. Em 2017, o Confaz determinou 
que o imposto fosse recolhido pelo estado onde o 
software é consumido. 

A cobrança do tributo passou a ser possível a 
partir de abril/18, porém, o Seprosp obteve 
liminar em mandado de segurança para suspendê-
la nos casos de disponibilizações de software sem 
cessão definitiva, destacando que a cobrança é 
válida em caso de cessão eletrônica definitiva.  

O Presidente da Asserti ressaltou, “importante 
destacar que apenas as empresas que são filiadas 
ao Seprosp e estão em dia com a contribuição 
sindical são beneficiadas por essa decisão.    
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DESTAQUE: PROGRAMA MERCOSUL DE INTEGRAÇÃO PRODUTIVA  

 

NESTA EDIÇÃO:  SEPROSP OBTÉM A SUSPENSÃO DA 
EXIGIBILIDADE DO ICMS NAS DISPONIBILIZAÇÕES DE 
SOFTWARE SEM CESSÃO DEFINITIVA 

 

https://pt.surveymonkey.com/r/SK3CRJY
http://www.telesintese.com.br/cobranca-icms-software-web-brasscom/

