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Terça-feira, 3 de Dezembro de 2019

INOVAÇÃO EXECUTIVO DIZ QUE EVENTO MOSTRA FORÇA DO HUB DO PARQUE DE S.JOSÉ

IGREJA SERÃO MAIS 16 PROJEÇÕES NO TEMPLO ATÉ DIA 21

Com projeção de luzes
na fachada, Basílica abre
Natal Iluminado 2019
LUZES. O Santuário Nacio-

Joao Justi

Nexus. Área onde ficam instaladas as startups no Parque Tecnológico de São José dos Campos

Em Demo Day, Parque
Tecnológico gradua
cinco startups incubadas
Evento será realizado nesta terça-feira,
em São José, em parceria com Sebrae, e
ainda terá nove empresas do Startup SP
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O Parque Tecnológico São
José dos Campos realiza nesta terça-feira (3), às 18h20, o
Demo Day Nexus + Startup
SP. O evento é realizado em
parceria com o Sebrae, responsável pelo programa Startup SP de desenvolvimento
de startups digitais.
Cinco startups do Nexus e
nove do Startup SP participam do Demo Day. As cinco
startups aceleradas e incubadas no Nexus receberão seus
certificados de graduação.

“O Hub foi novamente credenciado para estabelecer
uma parceria de coincubação
no Programa Creative Startups, organizada pela Anprotec e Samsung, entre outras
O evento começa com apre- conquistas que serão apresensentação dos resultados do tadas no evento”, completou.
Nexus. Na avaliação do head
As startups do Nexus que
do Nexus, Alexandre Barros, a irão se graduar são a 3D Tectrajetória das cinco empresas nologia (fabrica e comercializa
graduadas exemplo
impressoras 3D de
da consolidação do
média e alta perforNexus como um hub
mance), Lá vem bebê
de inovação, que tra(plataforma online
para listas de presenbalha para transfor- STARTUPS
mar ideias em negó- se inscreveram
tes de chá de bebê),
SCI Vale (desenvolve
cios.
nos processos
software para área
“Tivemos mais de do Nexus para
de contabilidade),
200 startups inscritas projetos de
Palo Tecnologia (planos processos seleti- incubação
vos de 2019. Ficamos
taforma que conecta
entre os 10 melhores
escolas e professohubs de inovação do
res a pais e alunos) e
país na avaliação da Associa- Fofuuu (jogos interativos que
ção Brasileira de Startups”, estimulam o desenvolvimento
da fala das crianças).
disse Barros.

200

.

nal de Aparecida ficou mais
cheia de luzes desde a inauguração do ‘Natal Iluminado’,
projeto realizado em parceria
com a EDP, que há 15 anos
decora a Basílica durante o
período natalino. O evento
ocorreu no último sábado.
Neste ano, além do tradicional presépio e de uma
iluminação especial, sessões
de projeções mapeadas contam a história do nascimento
de Jesus Cristo nas paredes
externas do segundo maior
templo católico do mundo.
A primeira apresentação
ocorreu durante a cerimônia
de inauguração. Na fachada Norte da Basílica, cenas
bíblicas que representam a
anunciação do anjo à Virgem
Maria, a visita da mãe de Jesus à sua prima Santa Isabel
e a natividade de Cristo foram projetadas. O espetáculo utilizou a própria arte do
interior da Basílica, dando

Thiago Leon/Santuário Nacional

Templo. Projeção do Natal
Iluminado 2019 no Santuário

vida e movimento à obra de
Cláudio Pastro, artista sacro
responsável pelo acabamento
do Santuário, morto em outubro de 2016.
Outras 16 projeções estão
previstas até 21 de dezembro.
A programação completa está
em: a12.com/nataliluminado.
“Iluminar o Santuário Nacional significa também, de certa
forma, antecipar a alegria e a
beleza do próprio Natal”, disse
o padre Luiz Cláudio Macedo,
administrador do Santuário.
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ECONOMIA REAJUSTE SERÁ PAGO INTEGRALMENTE

Trabalhadores da Bundy
aprovam proposta de
abono salarial em Pinda
PROPOSTA. Os trabalhadores

da fábrica Bundy Refrigeração, em Pindamonhangaba,
aprovaram a proposta de
abono salarial.
A proposta é o pagamento
de R$ 800 em 6 de janeiro.
O reajuste salarial, de 3,80%,
será pago integralmente, retroativo à data-base, dia 1º de
setembro.
Segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos, o abono será
pago a todos os funcionários,
inclusive os afastados e até

os temporários, que receberão
de forma proporcional ao tempo de trabalho.
“Conseguimos um bom valor
de abono, que vai contemplar
todos os trabalhadores, e ainda manter o reajuste salarial
e todos os direitos. É mais um
resultado da unidade da categoria”, disse André Oliveira,
vice-presidente da entidade.
A Bundy fabrica componentes para geladeiras e emprega
250 trabalhadores no Distrito
Industrial Santa Rita.
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MOBILIDADE COMPARTILHAMENTO DEVE OPERAR POR MEIO DO SISTEMA DOCKLESS, MAIS LIVRE E QUE NÃO UTILIZA ESTAÇÕES DE TRAVAMENTO

São José deve oferecer serviço de carros
elétricos compartilhados para cidadãos
ENERGIA. A prefeitura de São

José dos Campos publicou
na sexta-feira (29) uma portaria que deve permitir que
a empresa Beepbeep realize
o serviço de carros elétricos
compartilhados nas vias públicas da cidade.
Segundo o município, o serviço deve começar a operar

ainda na primeira quinzena de
dezembro.
Nos próximos dias, a empresa deve apresentar o plano de
trabalho para o município, que
passará por aprovação na Secretaria de Mobilidade Urbana. O plano deverá conter, por
exemplo, a área de abrangência, quantidade de equipamen-

tos e valor do serviço.
DOCKLESS.

PMSJC

Elétricos. Carro compartilhado

Em São José, o compartilhamento deve operar por meio
do sistema dockless, que não
utiliza estações de travamento.
No país, apenas em Fortaleza
existe o serviço de compartilhamento de carros elétricos

em vias públicas, no entanto,
os veículos possuem estações
definidas de estacionamento.
Outras cidades do país, como
São Paulo, também possuem
o serviço, porém ele está disponível apenas para deslocamentos entre estacionamentos privados como shoppings
e grandes empreendimentos.
Por meio do sistema, os
usuários poderão usar os carros elétricos compartilhados e
devolvê-los em qualquer local
apropriado para seu estacionamento, dentro da área de
cobertura.

.

