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MERCOSUL

Cluster de TI apoiado pelo
Univem participa de projeto
O Arranjo Produtivo Local
de Tecnologia da Informação
de Marília (APL TI Marília),
cluster produtivo da área de
TI, que tem sua governança exercida pela Associação
de Empresas de Serviços de
Tecnologia da Informação
(Asserti) apoiada e localizada
no campus do Univem, está
entre os APLs selecionados
pelo Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços
para participar de Projeto do
Mercosul representando o
país.
O Mercosul, organização
internacional
constituída
pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tendo como
associados o Chile e a Bolívia,
visa, com este projeto, acelerar o processo de integração
produtiva, identificando e
promovendo as possibilidades de complementaridade
das economias dos países do
bloco.
Segundo esclareceu o
Presidente Executivo da
Asserti e coordenador dos
cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Infor-
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mação do Univem, Prof. Dr.
Elvis Fusco, oito empresas
do segmento de TI foram
selecionadas para participar
do projeto representando o
Brasil, dessas, além do APL
TI Marília, duas empresas
associadas à Asserti foram
selecionadas para integrar
o projeto. “É fundamental a
adoção de políticas de internacionalização para as em-

presas do segmento. O programa criado pelo Mercosul
fortalecerá efetivamente o
empreendedorismo
entre
os países do bloco, dinamizando as forças propulsoras
locais do desenvolvimento
das empresas participantes”, ressaltou.
Na última sexta-feira (11)
a Associação, representada
por Elvis Fusco e pesquisa-
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dores dos países ligados ao
Mercosul participaram de vídeo conferência em São Paulo, iniciando a partir de agora
o treinamento online com as
12 empresas participantes da
iniciativa, sendo oito na área
de TI e quatro em calçados.
O presidente da Asserti explicou que no treinamento que será iniciado, os
participantes
aprenderão

conceitos de interação empresarial, que preveem os
acordos e as leis que regem
o Mercosul. “As empresas
saberão como oferecer serviços nos países membros
e poderão firmar parcerias.
Nos dias 11,12 e 13 de junho teremos um encontro
em Montevidéu no Uruguai
onde as empresas participantes poderão se articular,
interagir e gerar negócios.
Este encontro de negócios
facilitará a exportação de
tecnologia e serviços das
empresas associadas à Asserti".
A empresa mariliense,
Persys, foi uma das contempladas para participar do Projeto Mercosul. Incubada no
Centro Incubador de Empresas de Marília (Ciem) e agora
instalada no Centro de Inovação Tecnológica de Marília (CITec-Marília), tem como
proprietária, a Profa. Giulianna Marega Marques, ex-aluna
e atualmente professora do
Univem. “O Ciem e o CITec-Marília são ambientes de inovação mantidos pelo Univem

que dão todas as condições
para que os alunos possam
empreender ideias inovadoras, gerando negócios de sucesso no segmento de TI, que
geram resultados como esses que a Persys conseguiu”,
enalteceu o apoio do centro
universitário aos alunos que
desejam empreender.
Marília está entre as três
cidades do Estado a terem o
reconhecimento do Governo
Estadual e Federal de um APL
no segmento de Tecnologia
da Informação. A certificação
conferida pelo Governo do
Estado de São Paulo em 2016,
consiste na reunião dos atores do setor de Tecnologia da
Informação, conhecido como
a nova força econômica do
município. O APL TI Marília,
representado pela Asserti
em parceria com o Univem
e a Prefeitura de Marília, tem
trabalhado para que a cidade
brevemente tenha seu Parque
Tecnológico
consolidando
ainda mais a vocação da cidade para as áreas da tecnologia, empreendedorismo e
inovação.

DIA DAS MÃES

Creci Marília recebe
vice-presidente

Comércio de Pompeia
sorteia prêmios e brindes
Fotos: Edio Junior

O Creci Marília recebeu
ontem o 2º vice-presidente
do Conselho Regional dos
Corretores de Imóveis de
São Paulo, Gilberto Yogui.
Ele ministrou um curso sobre imóveis adjudicados
(imóveis usados de propriedade da Caixa Econômica
Federal disponíveis para
venda). No entanto, sua fala
incluiu ainda norteadores
para o sucesso profissional.
Os imóveis adjudicados
podem ser casas, apartamentos e terrenos de propriedade da Caixa, disponíveis para compra nas
modalidades de leilão, licitação aberta, licitação fechada
e venda direta, com preços e
condições costumeiramente
especiais.
“O mercado imobiliário
é bastante dinâmico e costuma mudar com a economia e os sistemas bancários.
Existem regras práticas e
burocráticas nos diferentes
negócios e os corretores
precisam estar a par delas
para dominarem sua função”, mencionou o delegado
regional do Creci, Hederaldo
Benetti.
A qualificação aconteceu
na manhã de ontem na sede
do Creci Marília para aproximadamente 25 pessoas. O
evento foi gratuito e aberto
aos associados. São 1.700
na região, sendo 521 da cidade. “A adesão fica aquém
do que poderia”, mencionou
Benetti.
O vice-presidente do Creci SP ressaltou que não há
como atingir o sucesso profissional sem atualizações.
“Aconselho muito estudo,
estar sempre informado e
velocidade. Além disso, é
fundamental a definição de
um nicho de atuação para

Vice-presidente do Creci SP, Gilberto Yogui, com
delegado regional em Marília, Hederaldo Benetti

Curso foi realizado para corretores de imóveis gratuitamente

que seja possível a especialização. Caso contrário, não
será possível atingir a excelência e o mercado imobiliário no século 21 exige qualidade e rapidez”.
Durante sua fala, Gilberto Yogui mencionou que as
atualizações, além de manter o profissional informado, o deixa mais motivado
e ativo. “A desmotivação é
um sinal de que o corretor
está se distanciando da sua
profissão”. Além dos cursos
gratuitos que o Creci oferece, os associados contam
com vídeos informativos no

espaço restrito do site crecisp.org.br.
Segundo Yogui, o mercado imobiliário depende
da economia, mas também
de avaliações eficientes
dos imóveis que dependem
de especialização a respeito. “Há muitos corretores
que não tem a segurança
em executar e verbalizar
essa avaliação. Para os proprietários comumente há
valor sentimental envolvido e sem a avaliação técnica correta, o mercado trava
porque a venda não acontece”.
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Comerciantes na cidade de Pompeia realizaram
neste último final de semana, quando foi celebrado
o Dia das Mães, uma série
de promoções e atividades,
com o objetivo de atrair
consumidores para as lojas
da cidade, distribuindo flores, e entregando prêmios
e brindes, organizados pela
Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Pompeia,
que reuniu grande número
de lojas participantes das
campanhas realizadas. “Foi
uma grande movimentação
entre as lojas, como esperado, e os consumidores
foram bem valorizados entre os comerciantes”, disse
o presidente da associação
comercial local, Rinaldo
José Traskini, que considerou o movimento como muito bom, afinal, centenas de
pessoas estiveram visitando
as lojas da cidade.
Para o vice-presidente da
diretoria, Marcos José Guillhem, o movimento entre
os consumidores foi muito
grande durante todo o final
de semana, uma vez que as
lojas estiveram abertas no
período da noite de sexta-feira, e sábado até às 17 horas. “O Dia das Mães sempre
foi movimentado”, lembrou
o dirigente ao citar que a
data perde em movimento somente para o Natal.
“Muita gente na Rua, muito
congestionamento, o que
mostra o grande movimento
realizado, também”, falou
o comerciante que esteve
acompanhando as atividades da associação comercial
nesta data comemorativa.
Dentre as atividades programadas numa parceria entre a Prefeitura de Pompeia
e a associação comercial, a

Pompeia realizou sorteio do Dia das Mães

distribuição de botões de
rosas, com a Unimed de Marília, Sicredi e Policia Militar
foi realizada conforme a
tradição, inclusive entre as
mães que estiveram na Santa Casa e asilos. “As mães
que estiveram nas ruas da
cidade, visitando as lojas,
também receberam”, ressaltou Valdenice Aparecida
Lacerda Valderramas, gerente administrativa da ACE
de Pompeia, ao lembrar dos
parceiros. “Uma ação que
vem sendo realizada nos
últimos anos e que é bastante aguardada entre consumidores, comerciários e
comerciantes”, ressaltou a
dirigente da associação comercial local.
O sorteio dos vales-compras aconteceu e as contempladas foram: Ana Maria
Siqueira (Mania de Criança)
com o vale de R$ 2.000,00;
Nilza Soares (Daniela Confecções), Célia Tânia Salvador
(Aline Confecções), Maria Dolores Pereira (Casas Felipe),
com vale compra no valor
de R$ 500,00; Maria Helena
Simões (Aline Confecções),
Jessica Michelão Caffer (Tropical Modas) e Aparecida Goretti Velapaz (Casas Felipe),
com o vale-compra no valor

de R$ 300,00 e Geraldo Mendes Santana (Rinaldo Pneus),
com o vale compra de R$
200,00. Os brindes foram
conhecidos: a comerciante
da Loja Lilás, Daniela Furuie,
foi a contemplada com o almoço com acompanhante,
enquanto que o forno elétrico também será entregue
com os demais contemplados. “Vamos entregar para
todos os ganhadores, dia
16, as 12 horas, quando conheceremos a contemplada
do forno elétrico, que estará
presente”, disse Valdenice
Aparecida Lacerda Valderramas, que conversou com ela
ao telefone.
SANTA CASA – O provedor da Santa Casa de Pompeia, Edson Basílio, agradeceu a diretoria da ACE de
Pompeia pela entrega das
flores no sábado, véspera
do Dia das Mães, para as
mães internadas. “Um gesto
singelo de grande significado”, disse o dirigente ao
agradecer a iniciativa da diretoria que vem realizando
este tipo de atividade nos
últimos anos, além de entregar os botões de rosas para
as mais nos asilos e as que
visitam as lojas do centro
comercial.

TRIBUNAL DE CONTAS

Curso aborda remessa de dados de licitações e contratos
O Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCESP)
promove, nesta sexta-feira
(18), das 9h00 às 12h00,
no anfiteatro da Reitoria
da Universidade de Marília
(Unimar), capacitação, no
formato de tira-dúvidas, so-

bre a Fase IV – Licitações e
Contratos – do Sistema de
Auditoria Eletrônica (Audesp).
Direcionado a servidores públicos municipais e
estaduais das entidades
jurisdicionadas ao TCE, o

curso será orientado pelos
técnicos da Audesp, César
Schneider e Fabrício Carvalho Macieira. O intuito
é esclarecer as principais
dúvidas dos participantes
a cerca da remessa de dados de licitações e contra-

tos, bem como o prazo e
formas de envio das informações.
Os instrutores ainda
abordarão questões sobre
as funcionalidades do sistema e metodologias no envio
de informações sobre edi-

tais, contratos e termos de
aditamento
formalizados
pelos entes jurisdicionados.
As inscrições são gratuitas e
estão disponíveis no link https://www.tce.sp.gov.br/
epcp/cursos.
As atividades contam

com o apoio logístico da
Escola Paulista de Contas
Públicas ‘Presidente Washington Luís’ (EPCP). Mais
informações e eventuais
dúvidas podem ser solicitadas pelo e-mail epcp@tce.
sp.gov.br.

