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Reunião de Associados Asserti 

As empresas associadas da Asserti se reuniram no 
dia 28 de fevereiro para definição das acões  do 
segundo bimestre de 2019. 

O presidente executivo da associação, Elvis Fusco, 
iniciou a reunião esclarecendo a atual fase das 
negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 
referente entre os sindicatos patronal e laboral do 
setor de TI e na sequência oportunizou às empresas 
associadas informarem suas principais demandas 
indicancado os temas de interesse para serem 
trabalhados pela associação.   

Nesta oportunidade foram definidas duas palestras 
gratuitas na primeira quinzena de abril, que serão 
divulgadas em breve aos associados.  

“A participação dos associados é muito importante 
para que a associação cumpra o seu escopo de 
fortalecimento das organizações. A reunião foi 
muito produtiva, pudemos selecionar muitas ações 
que atenderão as necessidades das empresas no 
decorrer do ano”, explicou Elvis Fusco. 

As ações a serem priorizadas se referem a 
treinamentos técnicos (hard skills), com o 
chamamento das empresas para ministração de 
minicursos, e desenvolvimento de competências 
socioemocionais (soft skills) com previsão de 
realização em maio do segundo módulo do 
Workshop de RH promovido pelo grupo do Comitê 
de RH da Asserti. 

Diretoria Regional da Asserti se reúne e 
visita do Centro de Inovação Tecnológica 
de Bauru 

Aconteceu no dia 4 de fevereiro a reunião da 
diretoria da representação regional da Asserti em 
Bauru seguida pela visita ao Centro de Inovação 
Tecnológica da Unesp e pelo encontro com o 

Presidente da Assenag (Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Bauru), Luiz Franzolin. 

Na reunião os diretores anunciaram que a regional 
assumirá a pasta de Tecnologia da Informação do 
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação e definiram as ações previstas para abril e 
maio.  

A visita ao CITeB (Centro de Inovação Tecnológica 
de Bauru) localizado no campus da Unesp 
possibilitou a formalização de parceria de apoio 
mútuo em ações de fomento empresarial, com o 
aval do Presidente do campus da Unesp em Bauru, 
Prof. Marcelo Carboni Carneiro. 

       

Ao final da agenda do dia o presidente executivo da 
Asserti, Elvis Fusco, e o diretor regional, Tiago 
Amor, encontraram-se com o presidente da Assenag 
e deram inicio às tratativas de parceria entre as 
entidades para agregação de conhecimentos e 
outras expertises e apoio na realização de 
atividades de interesse comum.  

Ciclo de Palestras – Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais 

Aconteceu em abril o ciclo de palestras sobre a Lei 
Geral de Proteção de  Dados Pessoais  em São 
Paulo,  Marília  e Bauru. 

     

Ministradas pelo Dr. Ricardo Maravalhas, 
especialista em Direito Digital e pelo Prof. Fábio 
Dacêcnio, as palestras abordaram os aspectos 
jurídicos e tecnológicos das mudanças trazidas pela 
nova lei e seus impactos para as empresas. 

Universidade Asserti promove ciclo de 
palestras sobre competências 
interpessoais para estagiários do 
programa 

O programa Universidade Asserti teve inicio no dia 4 
de fevereiro com um ciclo de palestras de formação 
de competências interpessais aos estagiários 
ingressantes. 

Foram tratados temas como comportamento 
interpessoal no ambiente de trabalho, controle 
emocional, solução de problemas, relações 
hierárquicas, atendimento ao cliente, 
aperfeiçoamento contínuo, empreendedorismo e 
inovação e motivação e automotivação.                                                           
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