Bridgestone.A saga de dois caminhoneiros rumo
ao jogo Flamengo x River Plate, em lima, no Peru. PÁG. 3
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NOVIDADE NA EMPRESA, O USO LIVRE TEM VALOR INICIAL DE R$ 4,90 E R$ 0,60 POR MINUTO; E PODE CHEGAR A R$ 0,18 A PARTIR DE 48H DE LOCAÇÃO
Veículos. Os carros usados pela
BeepBeep são o Renault Zoe. Ele vai de
zero a 50km/h em 4 segundos, possui
uma bateria com autonomia para mais
de 300km e tecnologia de recarga
regenerativa durante a frenagem

Divulgação

Carros compartilhados? São
José receberá o serviço em 2020
Beepbeep apresentará plano de trabalho
para a Secretaria de Mobilidade Urbana
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da Redação
@jornalovale

Depois das bicicletas compartilhadas e dos patinetes,
chegou a vez dos automóveis. São José dos Campos
será a primeira cidade do
país a disponibilizar o serviço em vias públicas com
o sistema dockless (sem
estações). A primeira em-

presa a prestar o serviço no
município será a Beepbeep,
segundo portaria publicada no
dia 29 de novembro.
Nos próximos meses, a empresa apresentará um plano
de trabalho para o município.
Entre as preocupações estão a
área de abrangência, a quantidade de equipamento e o valor
do serviço. O projeto passará
então por aprovação na Secretaria de Mobilidade Urbana.
A previsão é que o serviço seja
iniciado só no ano que vem, na
primeira quinzena de dezembro.

EXEMPLOS.

No Brasil, apenas Fortaleza
(CE) tem o serviço de compartilhamento de carros elétricos em vias públicas. No
entanto, por lá, os veículos
possuem estacionamentos
pré-definidos.
Já na capital paulista, os
veículos estão disponíveis
apenas para o deslocamento
entre o estacionamento privado de shoppings e grandes
empreendimentos.
A expectativa é que por aqui
o compartilhamento funcione
tal como ocorre com as bicicletas. Após o download do
aplicativo Beepbeep, é preciso realizar um cadastro com

os dados da CNH (Carteira
Nacional de Habilitação), do
cartão de crédito e uma “selfie” (foto de si mesmo).
Segundo informações da
empresa, depois, basta selecionar o carro no mapa e reservá-lo. O usuário tem até 30
minutos para chegar ao veículo. O desbloqueio é feito por
celular.
O carros elétricos poderão
ser usados por toda a cidade
e devolvidos em qualquer local apropriado para o seu estacionamento, dentro da área
de cobertura.
Em casos de perda de documentos, multas e acidentes,
há, claro, a cobrança de taxas.

INOVAÇÃO.

Atualmente, São José já conta
com serviços de modos ativos de deslocamento, além
dos aplicativos de transporte,
como Uber e 99.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a
prefeitura tem investido em
infraestrutura e no aumento
da malha cicloviária. Em 2017,
era 79 quilômetros, atualmente são 96. O objetivo é que, em
2020, o município chegue a
157 quilômetros.
São José possui ainda a maior
frota elétrica de segurança pública do Ocidente, com mais
de 30 carros elétricos usados
pela Guarda Civil Municipal.
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