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Piracicaba recebe evento da
retomada econômica paulista
Ação na próxima terça-feira (14) busca incentivar investimentos e levar conhecimento para
comerciantes, empreendedores, gestores e estudantes da RMP; necessário fazer a inscrição

O programa Criança Feliz,
voltado para crianças de zero a
três anos de idade, tem sido um
marco na vida de muitas famílias
em Charqueada. Todas as sema-
nas, uma equipe treinada e capa-
citada de agentes faz visita nos
domicílios com o objetivo de acom-
panhar o desenvolvimento integral
das crianças na primeira infância.

As ações e políticas de as-
sistência social integram seto-
res importantes como educa-
ção, saúde, cultura e direitos
humanos. Hoje, já são atendi-
das em Charqueada 95 crian-
ças e o programa não para de
crescer. Também são assistidas
crianças até seis anos que recebem
o BPC (Benefício de Prestação
Continuada) e gestantes. É preci-
so estar inserido no CadÚnico.

“Realizamos atividades espe-
cíficas com cada faixa etária, bem
como conversamos com os pais e

responsáveis para entender as
necessidades da família. É um
respaldo muito importante e que
visa o bem estar da criança e
também da família. A aceitação
tem sido ótima”, conta a super-
visora do programa, Dirce Fabrí-
cio, que conta com o apoio das
agentes Lara, Ana e Caroline na
missão de ir até as famílias.

O Programa Criança Feliz é
uma ação do governo federal,
criado em novembro de 2018 e
inserido em Charqueada em
março de 2019. O prefeito Rodri-
go Arruda (DEM) elogiou o tra-
balho desenvolvido na cidade.

“É notório que muitas ges-
tantes e famílias já com crian-
ças pequenas precisam desse su-
porte. Toda ação social que visa
acolhimento, bem estar e saú-
de é sempre bem vinda. No que
depender da administração,
tem tudo para crescer”, disse.

Divulgação

Equipe de agentes faz visita nos domicílios para acompanhar
o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância
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Programa atende cerca de
100 crianças em Charqueada

CHARGE

Piracicaba recebe, na próxi-
ma terça (14), o RetomaSP, even-
to promovido pela InvestSP
(Agência Paulista de Promoção
de Investimentos e Competitivi-
dade), em parceria com a Prefei-
tura de Piracicaba e a Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
do Estado de São Paulo. O evento
visa estimular a retomada da eco-
nomia do estado, possível graças
ao avanço da vacinação contra a
Covid-19, promover e incentivar
investimentos e oferecer servi-
ços de qualificação e geração de
renda para a população. A ação
é patrocinada pela Prodesp.

Programação do Estado con-
firmou a presença do vice-gover-
nador, Rodrigo Garcia; da secre-
tária de Desenvolvimento Econô-
mico, Patricia Ellen; do secretá-
rio da Fazenda e Planejamento,
Henrique Meirelles, e do econo-
mista Eduardo Gianetti Fonseca.
O RetomaSP em Piracicaba ocor-
rerá no Engenho Central, das
9h30 às 16h, sendo uma oportu-
nidade para que empresários, co-
merciantes, investidores, gestores
públicos e estudantes acessem
serviços oferecidos gratuitamen-
te por instituições paulistas. In-
formações sobre linhas de crédi-
to, qualificação profissional, mer-
cado internacional, inovação e
tecnologia serão abordadas por
especialistas. As vagas para par-
ticipar são limitadas. Por isso, os
interessados devem inscrever-se.

Além de acompanhar várias
palestras gratuitas, o visitante po-
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Autoridades governamentais confirmaram presença

derá ser atendido em estandes de
entidades parceiras. Prefeitura de
Piracicaba, DesenvolveSP, Sebrae-
SP, IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas), Unesp (Universi-
dade Estadual Paulista) e Uni-
camp (Universidade Estadual de
Campinas), por exemplo, apre-
sentarão seus produtos e servi-
ços de apoio à inovação e fomen-
to à atividade empreendedora.

A InvestSP dará apoio e ofe-
recerá serviços a prefeituras e
empreendedores no geral, inclu-
sive aqueles que querem ampliar
seus negócios e conquistar mer-
cados fora do Brasil. O Desen-
volve SP, banco do empreende-
dor paulista, apresentará suas
novas linhas de crédito para a re-
tomada das atividades empresa-
riais. Foram lançados cinco tipos
de financiamento com condições
especiais para as MPMEs (Micro,
Pequenas e Médias Empresas) do
Estado de São Paulo. Empresas de
todos os setores com faturamento
entre R$ 81 mil e R$ 90 milhões
podem obter crédito com juros a
partir de 0% e prazos para paga-
mento que vão até dez anos.

OUTRAS INFORMA-
ÇÕES – O Estado informa que o
participante precisará confirmar
que já recebeu pelo menos uma
dose da vacina contra a Covid-
19, mediante comprovante de va-
cinação (físico, digital ou Conec-
teSUS). O uso de máscara será
obrigatório, haverá protocolos de
distanciamento social e o consu-
mo de alimentos será proibido.
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Ipplap realiza encontro com
representantes do imobiliário

Divulgação

Angelo Frias Neto considerou
o primeiro encontro excelente

A Prefeitura, por meio do
Instituto de Pesquisas e Planeja-
mento (Ipplap) e com apoio da
Secretaria Municipal de Obras
(Semob), promoveu, terça (7), no
Anfiteatro do Centro Cívico Flo-
risvaldo Coelho Prates, encontro
com as incorporadoras, imobili-
árias, corretores de imóveis, en-
genheiros, arquitetos e demais
profissionais atuantes no setor.
O objetivo foi repassar informa-
ções sobre a última revisão do
Plano Diretor de Desenvolvimen-
to de Piracicaba (Lei Complemen-
tar nº 405/2019) e também pro-
mover a facilitação da relação
de trabalho com a Prefeitura.

Com um público de cerca de
30 profissionais da área, o even-
to reforçou os principais desafi-
os atuais, entre eles o déficit ha-
bitacional de interesse social, o
uso e ocupação irregular do solo
e a crise hídrica. Também desta-
cou a importância de planejar o
município e toda sua infraestru-
tura para receber os novos em-
preendimentos e projetos, visan-
do o desenvolvimento sustentá-
vel e responsável de Piracicaba.

Durante o evento, represen-
tantes do Ipplap também pontua-
ram os projetos atualmente em
destaque, entre eles o Plano Dire-
tor de Cidade Inteligente, projeto
do uso e ocupação do Engenho
Central, projeto de zeladoria, in-
ternet 5G, Cartão Cidadão, Pre-
feitura Digital, Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais (LGPD),
Região Metropolitana de Piraci-
caba e a criação de um banco de
dados robusto, além das tradi-
cionais frentes de trabalho que
são da competência do Ipplap.

“O objetivo desse encontro
foi estabelecer maior proximi-
dade com o segmento imobiliá-
rio e apresentar para todos a
última revisão do Plano Dire-
tor, o trabalho desenvolvido
pelo Ipplap e deixar um canal
aberto para todos para troca de
ideias, sugestões, críticas. Então,
queremos estreitar este relacio-
namento no sentido de ajudar
aqueles que atuam no segmento
imobiliário”, frisou Daniel Ro-
senthal, presidente do Ipplap.

A engenheira civil do Ip-
plap, Maria Beatriz Silotto Dias
de Souza, fez uma palestra so-
bre o Plano Diretor de Desen-
volvimento de Piracicaba. Na
ocasião, Beatriz falou especial-
mente sobre os princípios e di-
retrizes do Plano, da regulari-
zação fundiária, do zoneamen-

to e zoneamento especial, dos
parâmetros e instrumentos ur-
banísticos, bem como, das áre-
as de intervenção prioritária.

“É um instrumento básico
do processo de planejamento da
cidade, o qual fornece orienta-
ções para ações que influenciam
no desenvolvimento urbano.
Um dos instrumentos do Plano
Diretor é o zoneamento, que
corresponde em dividir o terri-
tório em áreas com diretrizes di-
ferenciadas, a partir da análise
do tipo de solo, declividade, hi-
drografia, disponibilidade de es-
colas e equipamento de saúde,
dentre outros”, explica Beatriz.

Para a arquiteta, Flaviana
Galani, 40 anos, o encontro foi
muito esclarecedor. “Pude ter
uma visão mais abrangente so-
bre o Plano Diretor e pude apren-
der mais sobre os parques linea-
res e outros assuntos, que são
fundamentais para o nosso tra-
balho. Estamos passando por gran-
des transformações e precisamos
nos atualizar”, disse Flaviana.

O empresário Ângelo Frias
Neto considerou este primeiro en-
contro muito importante para es-
clarecer as questões sobre o Pla-
no Diretor. “Temos uma série de
questões que são fundamentais
para a habitação e precisamos
pensar nas questões ambientais,
buscar o equilíbrio, evitando mais
problemas para o município e
para todos nós”, conclui Ângelo.
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Participantes da Semana de Ação
Social da IEQ serão homenageados
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Crab vai aplicar 2ª
dose nos atrasados

A Prefeitura de Piracicaba,
por meio da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), vai disponibilizar
a 2ª dose da vacina contra Covid-
19 aos que estão em atraso para
recebê-la neste sábado (11), das
8h às 15h no CRAB Vila Rezende
(avenida Santo Estevão, 394). Não
é preciso fazer agendamento.

Esta ação para colocar a 2ª
dose em dia é realizada pela Pre-
feitura desde junho, com objetivo
de que as pessoas completem o ca-
lendário vacinal contra Covid-19.

Estar em atraso para rece-
ber a 2ª dose significa ter toma-
do a 1ª dose da vacina Corona-
Vac/Butantan há mais de 28
dias; da AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz há mais de oito semanas;
da Pfizer (pessoas com 18 anos
ou mais) há mais de 21 dias; e da
Pfizer (adolescentes entre 12 e 17
anos) há mais de oito semanas.

ATENÇÃO BÁSICA — As

unidades da Atenção Básica do
município também estão inten-
sificando a orientação direta-
mente com a população sobre a
importância de completar o ca-
lendário vacinal da Covid-19, ou
seja, receber também a 2ª dose.

Nas UBSs (Unidades Básicas
de Saúde), CRABs (Centros de Re-
ferências da Atenção Básica) e
USFs (Unidades de Saúde da Fa-
mília), a equipe, em contato com
o paciente, o questiona se já re-
cebeu a 2ª dose e, caso ainda não
tenha, o lembra de ficar atento
ao intervalo das doses. Se o paci-
ente estiver em atraso, é orienta-
do que pode receber a 2ª dose
aos sábados sem agendamento
ou fazer o agendamento no site
VacinaPira. Nas USFs, os agen-
tes de saúde que percorrem os
bairros também fazem esse refor-
ço da importância de tomar a 2ª
dose nas visitas às residências.

A participação de voluntá-
rios na Semana de Ação Social
promovida pela Igreja do Evan-
gelho Quadrangular Central
em Piracicaba será reconheci-
da pela Câmara com votos de
congratulações. A iniciativa é
do vereador Rerlison Rezende
(PSDB), autor dos requerimen-
tos 1.063, 1.064, 1.065, 1.066,
1.067, 1.068 e 1.073/2021, apro-
vados na 51ª reunião ordiná-
ria, nesta quinta-feira (9).

Serão homenageados os
cabelereiros Luis Fernando
Rodrigues, Marta Aparecida
dos Santos, Ivan Dias Feito-
sa, Hélio Marques, André Ri-
cardo Pereira e Ronilda As-
sunção e a empresa Fer Car,
por meio de seu sócio-proprie-
tário Fernando Luis Augusto.

A Semana de Ação Social
ocorreu entre 25 e 31 de outu-
bro. "Foi uma semana inteira de

atividades sociais desenvolvida
em diversas comunidades de Pi-
racicaba. De forma totalmente
voluntária, contamos com a aju-
da de vários profissionais, como
cabelereiros, psicólogos, advoga-
dos, pastores, auxiliares de en-
fermagem, assistentes sociais, re-
creacionistas, entre outros, que
abdicaram de seus dias de tra-
balho para servir os mais caren-
tes com profissionalismo e amor
ao próximo", comenta Rerlison.

O vereador destaca o alcan-
ce das ações sociais em "propor-
cionar qualidade de vida à po-
pulação menos favorecida", a ne-
cessidade de "conhecer e acolher
pessoas que vivem em situação
de vulnerabilidade social" e o
valor do reconhecimento "a to-
dos aqueles que, de forma vo-
luntária e gratuita, ainda fa-
zem a diferença neste mundo
tão difícil e individualista".


