Boletim Informativo — Dezembro/2017
Parque Tecnológico de Marília recebe o Credenciamento Provisório do
Gove rno do Estado

Dia 8 de dezembro de 2017 a Asserti, o Univem e a Prefeitura de Marília receberam o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Marcelo Strama, para
formalização do credenciamento provisório do Parque Tecnológico de Marília.
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O evento solene aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal de Marília e contou com a
presença das principais liderança de TI de Marília e região, bem como de outros setores
produtivos, em reconhecimento a importância da tecnologia a todos os ramos de atividade.
O Presidente da Asserti, Elvis Fusco, fez uma breve apresentação sobre os ambientes de
inovação em funcionamento no município e frisou a importância do credenciamento provisório para os próximos passos que levarão a concretização do projeto do parque tecnológico: “com o credenciamento provisório o órgão gestor do parque, terá a possibilidade de
solicitar recursos financeiros ao Governo do Estado. Um projeto dessa vultuosidade precisará de muito apoio, não só do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal, mas também do
empresariado e de toda sociedade da região. È importante levar ao conhecimento de todos
essa iniciativa que tem como objetivo principal aumentar a riqueza local por meio da cultura da inovação e do empreendedorismo”.
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Survey - pesquisa de demandas
das empresas associadas

Confraternizações da Asserti e da Representação Regional Bauru

Não deixem de responder ao questionário de mapeamento de demandas
relevantes para as empresas, enviado
rela secretaria da Asserti.
Acessem o link:
https://
pt.surveymonkey.com/r/
MQZTWPM
Outros assuntos podem ser incluídos
nessa pesquisa, nos ajude a atender
as necessidades de sua empresa, entre
em contato por meio do email:
assertimarilia@gmail.com.

Conheça a Rede de
Convênios Asserti.
Consulte os benefícios
que só as empresas
associadas possuem:
www.asserti.org.br

