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Asserti promove Workshop de RH com 
ciclo de palestras em Marília 

O comitê de RH da Asserti coordenado por Selma 
Kharfan, gerente de RH da empresa associada ON 
CLICK, organizou um ciclo de paletras para 
desenvolvimento de softskills, ou seja, de 
competências comportamentais e atributos pessoais 
necessários para o crescimento no local de 
trabalho. 

O whorkshop será composto por 3 módulos, sendo 
que o primeiro acontecerá no dia 30 de maio. 

As palestras serão ministrada pelas coachs parceiras 
da associação Larissa Chadi, Rosana Ribeiro e Sônia 
Santos que trarão conteúdos sobre comportamentos 
agregadores, controle emocional e hierarquia no 
ambiente de trabalho. 

O evento é gratuito e as vagas são limitadas. 

As inscrições podem ser feitas no link: 
http://www.asserti.org/eventos/workshop-rh 

Para mais informações entrar em contato com a 
secretaria da Asserti pelo telefone (14) 2105-0874 
ou pelo e-mail assertimarilia@gmail.com.  

Empresas associadas da Asserti realizam 
Missão Empreendedora pelo Programa 
Empreender Competitivo da  ACIM 

Em 18 de abril cerca de 10 empresas associadas da 
Asserti participaram da Missão Empreendedora do 
Programa Empreender Competitivo da ACIM para 
conhecer e explorar os ambientes de inovação de 
São Carlos e Araraquara no estado de São Paulo.  

Os empresários visitaram  o O Novo Lab,  campus de 
inovação localizado em São Carlos que possui 
espaços compartilhados de trabalho.  

A visita teve como objetivo o compartilhamento de 
trajetórias e vivências de empreendedorismo e 
inovação de empresas que participaram de 
processos de aceleração e que por meio de 
investidores anjos expandiram seus negócios. 

 

Seguindo para Araraquara a missão teve 
continuidade com a visita ao Global Labs com o 
programa de imersão destinado a empreendedores 
que buscam aprofundar seus conhecimentos e 
expertises em empreendedorismo, inovação e 
competitividade, visando a otimização de 
ponteciais de mercado e de retorno. 

 

As visitas encerraram a fase 3 do programa, sendo 
que  a  próxima  fase  será  de  capacitação  técnica  

 

dos empresários nas áreas de marketing digital e de 
processos e estratégias de vendas. 

Asserti apoia evento Dia de Anjo da 
aceleradora de startup Sevna 

Em 26 de abril a Asserti apoiou o evento Dia de 
Anjo promovido pela Sevna, acelaradora de startups 
que já está em seu 7º ciclo de aceleração. 

O evento contou com duas palestras e teve o 
objetivo de delinear as trajetórias de 
empreendedorismo e de explicar como as pessoas 
físicas podem se tornar investidores-anjos de 
startups em crescimento e obter altos lucros num 
investimento diferenciado de médio prazo. 

Durante o evento as startups E-sweep, Velbrax e 
Biosensing apresentram um pitch, explicando seus 
modelos de negócio. As três startups integram o 
portfólio do SEVNA e passaram pelo programa de 
aceleração. 

O presidente da Asserti, Elvis fusco, explica que “o 
SEVNA é uma aceleradora com um portfólio de 26 
startups e já nos provou que esse tipo de 
investimento é bastante rentável. Além de trazer 
lucro aos investidores impulsiona o desenvolvimento 
de novos empreendimentos de base tecnológica no 
mercado de serviços o que gera empregos e 
distribuição de riquezas aquecendo a economia”. 
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