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Guaíra, sua nova cidade está aqui! 

 

Rede de proteção social desenvolvida pela Prefeitura atende criança, adolescente, 

jovem, família, deficiente e idoso 

 

O acesso às necessidades básicas da vida é um direito fundamental de todo o cidadão. 

Em Guaíra, a Prefeitura desenvolve uma série de projetos que busca garantir esse 

direito. Algumas iniciativas, que já existiam, foram implementadas e receberam aporte 

maior de investimentos. Em outras frentes, a Prefeitura criou novos projetos, ampliando 

ainda mais o atendimento. A base de todas as ações, porém, é o fortalecimento da 

família. Para a Prefeitura, uma família bem estruturada é o caminho de uma cidade 

socialmente justa e economicamente forte. 

 

A seguir, você conhecerá como funciona a rede de proteção social do município, 

desenvolvida pela Prefeitura, por meio do Serviço de Promoção Humana em parceria 

com o Fundo Social de Solidariedade, entidades sociais, clubes de serviço e que conta 

com o apoio das coordenadorias de Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Indústria, 

Comércio, Emprego e Turismo. 

 

Atendimento ao idoso 

 

Em Guaíra diversão e lazer não têm idade. A Prefeitura oferece para o idoso a 

oportunidade de ingressar em uma nova fase da vida. Tem esporte, cultura, lazer, 

artesanato, atendimento social e de saúde pública e até um concurso de beleza exclusivo 

para o idoso. Essas ações acontecem através do grupo da terceira idade, que utiliza 

espaços públicos para realizarem suas atividades. E é uma representação social forte. 

Nossa cidade conta com a Associação da Terceira Idade, que atua em parceria com a 

Prefeitura. Hoje, aproximadamente de 400 idosos com idade superior a 55 anos 

participam do grupo da terceira idade. Às quintas-feiras, acontece a confraternização 

geral que reúne idosos de todos os bairros. Durante a semana, as atividades são 

realizadas em locais próximos à sua residência. 

 

Foto_01.jpg 

Baile no Centro de Lazer é um dos pontos de integração entre os idosos 
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A capoeira é uma das novidades implantadas recentemente. 
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Grupo de coral da terceira idade ensaia para se apresentar em outros municípios. 
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Os idosos também praticam esportes atletismo.  
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Beleza na terceira idade: além do Miss Terceira idade, concurso ganhou versão 

masculina 
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Passeio: integrantes da Terceira Idade conhecem pontos turísticos de Ribeirão Preto, 

como a belíssima construção do Teatro Pedro II 
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Natação: prática do esporte influencia diretamente na qualidade de vida do idoso 
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Turma que representou a cidade nos Jogos Regionais do Idoso 
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Terceira Idade é protagonista de carro alegórico em desfile de aniversário da cidade. 
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Terceira Idade participa do principal evento esportivo do município, o Guaíra Open 

 

Atendimento aos deficientes 

 

Em Guaíra, as pessoas com deficiência têm acesso à educação, participam de atividades 

esportivas, culturais, de lazer e ainda contam com um serviço especial de atendimento. 

Os projetos atendem pessoas com os mais diversos tipos de deficiência – física, visual, 

auditiva e mental. Atualmente, 65 pessoas de várias idades são beneficiadas. Em 2006, a 

Prefeitura inaugurou uma sala de aula especial para a educação de deficientes visuais, 

que funciona na Escola Vicencina Aparecida Vaccaro Morsoleto. Lá estudam dez 

alunos. Eles têm aulas de alfabetização em braile (linguagem para cegos), educação 

física, artes e aprendem informática. A Prefeitura também fornece todo o material 

didático, uniforme e transporte ida e volta para a casa. Já as pessoas portadoras de 

deficiência auditiva, são treze no total, têm transporte gratuito para Barretos, onde vão 

aprender a Libras (Língua Brasileira de Sinais). Os deficientes também recebem auxílio 

de um salário mínimo, através do Benefício de Prestação Continuada do governo 

federal. De 2005 para cá, a Prefeitura passou a incluir em novas construções e reformas 

as rampas que facilitam o acesso do deficiente físico aos prédios públicos, além de 

realizar a mesma adaptação em boa parte das calçadas da cidade. Boa parte dos 

banheiros dos prédios públicos também foi adaptada para atender os deficientes. Guaíra 

também realiza a “Semana do Deficiente”, na qual várias atividades buscam envolver e 

sensibilizar a sociedade. Nesse evento, também acontece competições esportivas e 

vivência com os moradores. Em outra frente, a Prefeitura, em parceria com o Fundo 

Social de Solidariedade tem conseguido fornecer cadeira de rodas, colchão d’água, 

perna mecânica, entre outros aparelhos que ajudam a facilitar o dia-a-dia das pessoas 

com deficiência. 
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Durante o Guaíra Open, cadeirantes participam de campeonato de basquete  
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Ônibus conseguido para a Apae 
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Vivência com alunos deficientes visuais da Escola Vicencina 
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Banheiro adaptado para deficiente cadeirante 

 

Atendimento à família 

 

O programa de estruturação familiar desenvolvido pela Prefeitura atende hoje uma 

quantidade aproximada de 3 mil famílias da cidade. São cerca de 12 mil pessoas 

beneficiadas diretamente por projetos mantidos pela administração do município. O 

principal objetivo é contribuir para que a família se reorganize internamente. Parte dos 

projetos está associada à freqüência escolar e ao cronograma de vacinação das crianças. 

A Prefeitura também oferece cursos de capacitação profissional e a possibilidade de 

atuação em frentes de trabalho temporário. 

 

Plantão Social 

Todos os meses, uma média de 700 pessoas recebe atendimento social de urgência. São 

moradores que passaram por um processo de triagem e estão cadastrados no Serviço de 

Promoção Humana. 

 

Frente de Trabalho 
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Para diminuir o peso do desemprego na entressafra, a Prefeitura oferece ao morador que 

está sem trabalho a possibilidade de renda temporária. Cada pessoa da família pode 

trabalhar durante dez dias e recebe um valor calculado com base na diária paga a um 

trabalhador rural. Desde 2005, o projeto já atendeu a 978 pessoas. 

 

Bolsa Família 
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Desenvolvido em parceria com o governo federal, o programa Bolsa Família atende 

hoje a 1.545 famílias do município. Cada família recebe transferência de renda que 

varia de R$ 15,00 a R$ 95,00, desde que suas crianças estejam em dia com a freqüência 

escolar, com o acompanhamento do peso (no caso bebês ou crianças) ou abaixo da linha 

de pobreza. 

 

Renda Cidadã 

Desenvolvido em parceria com o governo estadual, o programa atende hoje 490 

famílias, que recebem transferência de renda de R$ 60 mensais, desde que mantenham 

as crianças na escola e a vacinação em dia. 

 

Centro de Atendimento e Apoio à Família 
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O projeto atende aproximadamente 150 famílias. O objetivo é fortalecer a renda familiar 

a partir da capacitação através de cursos semi-profissionalizantes: panificação, 

confeitaria, corte de cabelo, bordado a máquina, corte e costura e bordado. Em 2006, foi 

implantado o curso de inclusão digital com a capacitação de 38 pessoas. 

 

Casa da Família  
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Também chamado Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), o local foi 

recentemente inaugurado pela Prefeitura e marca uma fase importante para a cidade, 

que é a descentralização do serviço de assistência social, tornando o atendimento mais 

próximo da família. Instalado no Centro Comunitário Padre Mário Lano, o CRAS 

oferece acolhimento, orientação, informação, apoio e prevenção de situações de risco. 

Também encaminha famílias para atendimento em outros projetos e busca garantir os 

diretos das pessoas. O público principal são as famílias que integram os programas 

Bolsa Família, Renda Cidadã, Benefício de Prestação Continuada e o PETI. 

 

Geração de Emprego e Renda “Espaço de Cidadania e Trabalho” 

O objetivo é organizar pessoas à margem do processo produtivo para que consigam 

gerar trabalho e renda. O caminho para alcançar essa meta é a capacitação. Foram 

realizados no ano de 2006 cursos sobre empreendedorismo oferecidos em parceria com 

o Sebrae, e outras iniciativas de capacitação. 

 

Participação Popular 
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O projeto promove a organização social dos moradores através da criação de 

Associação de Bairros. Além de desenvolver conceitos de cidadania e solidariedade, as 

associações exercem papel importante na reivindicação dos direitos comunitários e na 

solução de problemas dos bairros. A Prefeitura também realizou Plenárias Populares 

(foto), onde os moradores puderam reivindicar melhorias para seus bairros e para a 

cidade e promoveu o Governo nos Bairros. 

 

Campanha do Agasalho 
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Realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, a campanha conta com a participação de 

várias entidades do município e busca envolver a sociedade na doação de agasalhos que 

são doados para famílias carentes da cidade.  

 

Atendimento à criança e ao adolescente 

 

Ação Jovem 



Desenvolvido em parceria com as escolas estaduais e com entidades sociais, o projeto 

atende jovens com idades entre 15 e 24 anos, com objetivo de reintegra-los à escola. 

Cada jovem recebe transferência de renda de R$ 60,00 mensais. Implantado em 2005, o 

Ação Jovem atende hoje a 70 adolescentes. 

 

Complemento Alimentar 

O projeto atende crianças com carência nutricional. O objetivo é combater a anemia, 

garantindo para a criança um desenvolvimento saudável. Atualmente, cerca de 30 

crianças são atendidas pela iniciativa. Durante seis meses, elas recebem 

acompanhamento especializado e todos os alimentos necessários para a recuperação 

nutricional. 

 

Peti, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
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Aproximadamente 500 crianças são atendidas pelo programa. Desenvolvido no Centro 

Social Urbano, as crianças participam de oficinas educativas que ensinam música, 

artesanato, esporte, lazer e desenvolvem aulas de educação ambiental. É no PETI que 

também funciona a Patrulha Ecológica. Trata-se de um grupo de crianças que atua na 

conscientização da sociedade sobre a necessidade de se preservar o meio ambiente. 

 

Albergue 

Oferece atendimento para a população de rua (migrante-itinerante), com serviços de 

pernoite, alimentação, higiene pessoal. São atendidas aproximadamente 120 pessoas por 

mês. 

 

Dia Internacional da Mulher 

 

Foto_25.jpg [“Mulheres que o tempo não esquece”: evento homenageou mulheres da 

cidade]  

Foto_26.jpg [Momento da escolha das representantes de Guaíra para a Conferência 

Estadual]  

 

A cada ano, a programação relativa ao Dia Internacional da Mulher se inova. As 

atividades buscam envolver todos os setores municipais, além das entidades e clubes de 

serviço. Durante o evento, são realizadas várias atividades envolvendo apresentações 

artísticas, prestação de serviços, palestras e debates que buscam refletir sobre a 

participação e a importância da mulher para a sociedade. A novidade neste ano foi a 

realização da primeira Conferência de Políticas Públicas para as Mulheres, evento que 

busca envolver todas os municípios brasileiros, por meio de discussões municipais, 

regionais, estaduais e federal. A participação de Guaíra mereceu destaque: a cidade 

conta com representantes na região que foram a São Paulo, na etapa estadual contribuir 

para a discussão de políticas públicas para as mulheres. 

 

Feira da Bondade 

 

Ampliar o envolvimento da população de Guaíra na arrecadação de recursos para 

entidades sociais do município. Esse é o grande objetivo da Feria da Bondade. Trata-se 



de uma união de forças. As entidades ganham espaço para comercializar seus quitutes. 

A Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade montam a estrutura, organizam a 

participação das entidades, divulga o evento na cidade e oferecem apresentação 

artística. Resultado: a cada ano que passa, o evento atrai milhares de pessoas. 

 

Prefeitura repassou mais de R$ 4 milhões para entidades 

 

Além dos projetos desenvolvidos pelo município, alguns em parceira com os governos 

federal e estadual, a Prefeitura também contribui com entidades que desenvolvem 

projetos sociais na cidade de atendimento ao público. Só para se ter uma idéia, entre 

2005 e 2006 o repasse de recursos superou os R$ 4 milhões. Esse dinheiro ajudou várias 

entidades a manter seus projetos: Apae (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais), Sogube (Sociedade Guairense de Beneficência), SOS (Serviço de Obras 

Sociais), Associação Lar, Asilo, Santa Casa, CEREA, Associação dos Hipertensos e 

Associação dos Diabéticos. 


