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Bauru e inovação: o que dizem startups,
lideranças e referências em inovação - Parte 2
C
ontinuando nossa série
especial de aniversário
de Bauru, compartilho
aqui conversas que tive
com principais lideranças
e referências em inovação,
tecnologia e no ambiente
de empreendedorismo e
Startups da cidade. Elas
inovam, escolheram a
cidade, investem e aqui
geram negócios que
atendem clientes em todo o
Brasil. Veja o que falam sobre
os desafios e perspectivas de
empreender na cidade.

“Bauru,
como no
restante
do mundo,
sentiu nesta
pandemia,
a importância e necessidade
da tecnologia da informação como ferramenta
essencial para otimização e
perenidade dos negócios. Na
Xistemas temos a filosofia
da TI Humanizada, o que
ajuda a desmistificar junto
aos empresários que a TI
seja um bicho de sete-cabeças. Descomplicamos de
forma a eliminar as dores das
empresas com criatividade,
usabilidade, alta performan-

ce e resultados” (Alexandre Cruz
Nicolas, Xistemas Tecnologia da
Informação)

“O avanço da
tecnologia já é
uma realidade
no mundo, em
Bauru não é
diferente. A tecnologia já está presente em todos
os lugares, nas empresas, nos
lares e principalmente em nossa
cidade, com intuito de auxiliar
a vida dos cidadãos Bauruenses,
após o crescimento acelerado e
a necessidade que houve com a
pandemia. A Ferragut Soluções
em T.I., pensando exatamente
na importância da tecnologia
para conectar as pessoas com
o mundo, nas formas como a
tecnologia pode auxiliar essas
pessoas e empresas, atua focado
em soluções inteligentes, eficazes
e que tragam resultados fáceis, rápidos e significativos para todos!”
(Caio Augusto Minetto Ferragut,
Ferragut Soluções em TI)
“Resolver
problemas
e gerar valor
por meio do
empreendedorismo é bastante
gratificante, porém altamente

desafiador, pois todos os envolvidos precisam se superar e
evoluir constantemente. Neste
contexto, nada melhor do que
uma cidade como Bauru para
se passar por isso, uma cidade
com boa qualidade de vida,
oportunidades de lazer e excelentes universidades. Bauru tem
tudo para continuar evoluindo
enquanto cidade para se viver e
trabalhar e com isso superar um
grande desafio, que é a formação profissionais capacitados
e atualizados, que atendam a
necessidade de um mercado de
trabalho em constante mudança.” (Leandro Augusto Kitamura,
eSapiens Tecnologia SA)

“As constantes mudanças
que a vida nos
impõem, sempre
exigirão agilidade
e inventividade na tomada
de decisões, com o rádio não é
diferente, o veículo que neste ano
comemora oficialmente sua chegada aos 100 anos de existência
no Brasil, vive uma fase de transição, existe a convergência com os
meios digitais cada vez mais disseminada, existe uma convergência
cada vez maior com a televisão e
nos últimos dois anos, uma pandemia mundial avassaladora nos
obrigou a pensar e realizar tudo

muitas vezes de forma remota.
Os desafios sempre estarão no
horizonte do rádio, mas uma
coisa é certa, sejam os radialistas do passado que marcaram
época, sejam os influenciadores
que estão atraindo milhares de
pessoas nas redes sociais, seja o
público em geral, todos eles tem
ou conhecem alguém que tem
o rádio como parte do seu dia a
dia..... vamos ouvir um modão?
(Marco Aurélio Abreu, TOP FM
Bauru)

“Nosso desafio em Bauru é
entender que
tecnologia não
é um setor. Ela
está presente
em tudo, pode simplificar a vida,
otimizar, facilitar. Vejo iniciativas
Brasil (sem falar mundo) a fora
que empresários e referências
em qualquer setor da economia
juntando forças para formar mão
de obra em Tecnologia, incentivar
projetos (startups e iniciativas de
inovação), investir em tecnologia
(é muito mais que implantar
sistemas somente). Pensem nos
últimos 10 anos o quanto tudo
mudou… e vamos olhar para os
próximos 10… a aceleração das
mudanças serão ainda maiores.
Provoco a todos a unir para transformar. Pensem… Bauru poderia
ter servido o Brasil durante a Pan-
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demia se a maioria dos negócios
já fossem digitais… estaríamos na
frente!” (hiago Amor, Vice-Presidente Lecom)
Empreender
em Bauru não
é fácil, várias
academias
abrindo, várias
modalidades
chegando.
Olhando para esse cenário, criamos um sistema de treinamento Funcional diferente. Nosso
sistema maximiza a oportunidade de treinar e ocupar pouco
espaço, queremos que nossos
clientes sejam capazes de fazer
muito mais com muito pouco
espaço. Tempo é importante no
treinamento em grupo, e nós
não queremos interromper o
ritmo com ajustes complicados.
Inovamos com um sistema
flexível o suficiente para suportar o treinamento individual,
treinos de pequenos grupos e
treinos em circuitos, que possa
ser utilizado a qualquer hora do
dia, sendo robusto o suficiente
para atletas sérios e convidativo e acessível para alunos que
estão começando. Treinamento
funcional pode melhorar força,
flexibilidade e agilidade em
todos, não apenas naqueles que
já estão aptos. (Delton Amaral,
Vertex Trainning)

Fez algum curso ou participou de um evento recentemente?
Envie a sua sugestão para o gnp@jcnet.com.br

Professora da ITE publica
na Revista Cambiassu

Universidade Aberta à Terceira Idade
está com inscrições abertas

A professora mestre Cassiana Anunciata
Caglioni publicou, recentemente, o artigo
“Metáforas da Comunicação Organizacional:
a comunicação estratégica vista como
travessia”, na Revista Cambiassu. O periódico
é uma publicação do Departamento de
Comunicação Social e do Programa de PósGraduação em Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. A professora
da ITE é autora do artigo ao lado da doutora Mariana Carareto (professora da
Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás) e
da doutora Maria Eugênia Porém (professora da Universidade Estadual Paulista,
Unesp/Bauru).

O Unisagrado abriu na última na terça-feira
(2) as inscrições para a Universidade Aberta à
Terceira Idade (Uati) para o segundo semestre
deste ano. Os interessados podem se inscrever
até o dia 12 de agosto. A Uati é um programa
de extensão que há quase 30 anos possibilita a
formação contínua de pessoas que tenham 50
anos ou mais, por meio da frequência nas diversas atividades, disciplinas, cursos
e palestras que são disponibilizadas. Os encontros ocorrem semanalmente. A
Aula Inaugural será no dia 17 de agosto, às 14h, no Anfiteatro E-001. Dúvidas e
informações pelo e-mail terceiraidade@unisagrado.edu.br ou telefone (14) 21077027 e 2107-7315, das 13h às 17h.

Humanização: reiniciam as
atividades lúdicas e artísticas com
grupos voluntários no HRAC-USP

Unidade Bauru do Seconci-SP
adere ao Julho Amarelo

Com vistas a proporcionar bem-estar
e momentos de alegria e diversão aos
pacientes e acompanhantes, o Serviço de
Educação e Terapia Ocupacional e o Grupo de
Humanização do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP em Bauru
reiniciaram as atividades lúdicas e artísticas com grupos voluntários. Nas dependências
do Ambulatório da Unidade 1, integrantes do grupo Fábrica de Sorrisos realizaram ações
como pintura facial, pintura de porta celular e esculturas de balões para as crianças em
atendimento e acompanhantes. O grupo Fábrica de Sorrisos, que desenvolve atividades
no HRAC-USP desde 2018, é formado por voluntários e tem como objetivo proporcionar
momentos de alegria e aprendizado nas instituições onde atua.

No mês de julho, a Unidade Bauru
do Seconci-SP ministrou palestra
no canteiro de obras da RNI empreendimento Nações Unidas,
sobre o tema Julho Amarelo. A ação
teve como objetivo alertar para esta
campanha, que reforça a prevenção e o tratamento das hepatites. O Julho
Amarelo tem como objetivo reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle
das hepatites virais. Além disso, a entidade reforça a importância desse assunto
através de conscientizações gratuitas nos canteiros de obras. As construtoras e/
ou incorporadoras de Bauru, inclusive, podem solicitar uma palestra por meio do
telefone (14) 3570-1032.

