
O DIA - MARÍLIA - DOMINGO / 1 3 DE MAIO DE 201 8 3

Cidades 

Marília está entre três APLs do país 
que participam de projeto do Mercosul 

O APL (Arranjo Produtivo 
Local) Marília foi selecionado 
para participar de projeto no 
Mercosul nas áreas de tecnolo-
gia da informação e calçados. 
Ele faz parte de seleta lista do 
país com mais dois APLs, de 
São José dos Campos e Rio de 
Janeiro, porém é o único que 
participa com sua governança, 
que é a Asserti (Associação de 
Empresas de Serviços de Tec-
nologia da Informação). Este 
é o primeiro projeto da associ-
ação para internacionalização 
das empresas associadas. 

Conforme Elvis Fusco, pre-
sidente da Asserti, o governo 
espanhol firmou projeto de 
integração com o Mercosul, 
composto por Brasil, Argenti-
na, Uruguai e Paraguai, com o 
objetivo de gerar negócios nas 
duas áreas produtivas. “Nesta 
sexta-feira (11) participamos 
de videoconferência em São 
Paulo. Além do APL Marí-
lia de tecnologia da informa-
ção, duas empresas associadas 
à Asserti integram o projeto. 
Da videoconferência participa-
ram pesquisadores dos países 
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Videoconferência feita na Capital; projeto de integração realizado em parceria do Mercosul com a Espanha 

Projeto é uma integração entre o governo espanhol e os países do Mercosul nas áreas de tecnologia da informação e 
calçados; seleção abriu doze vagas, sendo que APL local e duas empresas que fazem parte da Asserti foram escolhidos  

ligados ao Mercosul e na próxi-
ma segunda-feira tem início o 
treinamento online com as 12 
empresas participantes da ini-
ciativa, sendo oito na área de 
TI e quatro em calçados.” 

No treinamento participan-
tes vão aprender conceitos de 
interação empresarial, o que 
dizem os acordos e as leis 
que regem o Mercosul. Vão 
saber como oferecer serviços 

nos países membros e pode-
rão firmar parcerias. “Nos dias 
11, 12 e 13 de junho teremos 
um encontro em Montevidéu 
[Uruguai] e as empresas parti-
cipantes poderão se articular, 
interagir e gerar negócios. Isso 
vai facilitar a exportação de tec-
nologia e produtos marilien-
ses e das empresas associadas 
à Asserti. Será um encontro de 
negócios.” 

O APL Marília foi reconhe-
cido pelo Estado em setembro 
de 2016. Cidade é a única  a 
possuir um arranjo produtivo 
local em todo Centro-Oeste 
paulista. Ele consiste na reuni-
ão dos atores do setor de tec-
nologia da informação, que é 
conhecida como a nova força 
econômica do município, que 
em breve deve ganhar seu Par-
que Tecnológico. 

Festival é lançado e 
começa na segunda 
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A primeira edição do fes-
tival “Pint of Science” em 
Marília foi lançado nesta 
sexta-feira (11) e as ativi-
dades terão início amanhã 
e seguem até o dia 16 em 
dois restaurantes da cida-
de. Palestras com pesquisa-
dores vão abordar temas li-
gados às áreas da saúde e 
tecnologia da informação.  

As palestras vão ocorrer 
das 19h30 às 22h e vão 
abordar temas como inova-
ção e interação humano-
computador, células-tron-
co e diabetes, vacinas e 
doenças do estômago, alz-
heimer e doenças do cora-
ção, inteligência artificial e 
big data e segurança da in-
formação e sensoriamento 
participativo. 

O objetivo do festival 
mundial é fazer a divulga-
ção científica local e apro-
ximar pesquisadores do pú-
blico, que poderá tirar suas 
dúvidas. É uma oportuni-
dade para conversar com 
cientistas de forma descon-
traída. O festival foi rea-
lizado pela  primeira vez 
no Brasil em 2015, trazido 
da Inglaterra  pelo ICMC 
(Instituto de Ciências Ma-
temáticas e da Computa-
ção) da USP (Universidade 
de São Paulo), em São Car-
los. No ano passado, 22 ci-
dades participaram. Neste 
ano, mais de 50 integram a 
iniciativa. 

A programação do 
Pint of Science de Ma-
rília pode ser acessada 
no site https://pintofscien-
ce.com.br/events/marilia. 
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