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Asserti realizou o  Happy Hour com Palestra 
para empresas de TI 

Na sexta-feira do dia 11/10 a Asserti realizou o Happy 
Hour com Palestra para empresas de TI de Marília e 
região em parceria com Marinho Advogados, recebendo 
cerca de 60 empresários no InnovaSpace Coworking do 
CITec-Marília (Centro de Tecnologia e Inovação de 
Marília) para ouvirem sobre os “Modelos Societários e 
Formadas de Dissolução Empresarial”. 

Devido a importância do tema o evento acabou 
atraindo empresários de outros segmentos. A palestra 
foi ministrada pela Dra. Daniela Marinho que explicou 
“as empresas são criadas com base no contrato social, 
mas poucas dão importância a esse instrumento. A 
palestra abordou questões que dão maior margem para 
que os participantes possam definir as regras do 
contrato com mais autonomia sem que os contratos 
fique genéricos ou dentro do padrão google”. 

Segundo Elvis Fusco, presidente da diretoria executiva 
da Asserti, “é importante conscientizar os empresários 
da importância de se pensar em modelos societários 
estratégicos, pois uma disposição contratual 
equivocada pode até significar a morte da empresa. 
Existem questões importantes que normalmente são 
ignoradas pelos sócios no calor da motivação 
empreendedora”. 

Asserti promoveu palestra “Maximizando 
resultados com equipes de alta performance” 

Dia 14 de outubro aconteceu no auditório da Assenag 
(Associação de Engenheiro, Arquitetos e Agrônomos de 
Bauru) a palestra “Maximizando resultados com equipes 
de alta performance” com Érica Lopes da SBC 
Coaching. 

 

O evento contou com cerca de 20 empresas associadas 
e abordou temas como liderança e engajamento de 
times.  

Inscreva-se nos próximos eventos e 
capacitações da Asserti em Novembro/19 

Informações pelo email assertimarilia@gmail.com ou 
pelo telefone (14) 2105-0874 
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