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BOAS PRÁTICAS 

 

BOAS PRÁTICAS NO MUNICÍPIO DE LIMEIRA 

 

SECRETARIA MUNICIPAL: CEPROSOM 

 

NOME DO PROJETO: Centro de Referência de Saúde e Lazer do Idoso 

 

DESCRIÇÃO:  

É um órgão público gerido pelo Centro de Promoção Social Municipal – CEPROSOM, 

órgão gestor da assistência social no município de Limeira. Atende pessoas idosas residentes 

no município, maior de 60 anos, de ambos os sexos, que sejam independentes e autônomas. 

O espaço físico é composto por um salão amplo onde são realizadas diversas atividades, 

palco, salas de atendimento individual, banheiros, cozinha, piscina coberta e aquecida, espaço 

externo e estacionamento. 

O quadro de recursos humanos é composto por profissionais da Secretaria Municipal de 

Saúde, da Assistência Social e do Esporte, sendo: 02 fisioterapeutas; 01 estagiária de 

fisioterapia; 01 assistente social/ coordenadora; 01 estagiária de gerontologia; 01 coordenador 

de esportes; 04 educadores físicos; 01 estagiário de educação física; 01 monitor de tai chi 

chuan; 01 monitor de dança; 01 monitor de artes visuais; 01 guarda-vidas; 01 auxiliar 

administrativo; 02 auxiliares gerais.  

 

OBJETIVOS:  

Propiciar ao idoso, formas de participação de convívio social, novas oportunidades de 

atividades culturais, recreativas e esportivas contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida e um envelhecimento saudável.   

 

CRONOGRAMA: 

Funciona de segunda à sexta-feira das 7h00 às 17h00 em espaço localizado próximo à região 

central da cidade. Realizada as seguintes ações: 



 Trabalho intersetorial;  

 Realização de cadastro dos idosos no CADÚNICO; 

 Aula de yoga;  

 Aula de tai chi chuan; 

 Aula de sapateado; 

 Aula de pintura em tela; 

 Grupo de dançaterapia; 

 Grupo de revitalização geriátrica.  

 

RESULTADOS: 

No decorrer de 05 anos de funcionamento, atendeu cerca de 11.000 (onze mil) idosos. 

Atualmente, atende mensalmente cerca de 600 (seiscentos) idosos nas diversas atividades e 

serviços ofertados. Segue algumas ações realizadas: Atendimento individual de fisioterapia 

preventiva; atendimento individual de fisioterapia de revitalização geriátrica; atendimento 

preventivo de fisioterapia para incontinência urinária; atendimento de acupuntura; 

atendimento psicológico individual; atendimento médico geriátrico; realização de exame de 

eletrocardiograma; aula de alongamento; aula de hidroginástica; aula de natação; aula de 

ginástica geral; grupo de dançaterapia; aula de sapateado e dança livre; aula de artes visuais, 

atendimento social individual; atendimento social em grupo, dentre outras.  

 

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS: 

 

 CEPROSOM, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal do Esporte e parceria com 

Sistema “S”. 

 

CONTATOS:  

 

(19) – 34046218 - Sônia Bovi – Proteção Social Básica 

 

FONTES: Fundação SEADE. 

 



TAGS: (links de notícias de jornais ou fotografias ou semelhantes). 
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JORI-  campeonato de xadrez 

 

 

Festa Junina 2014 



 

 

 

Aula de artes visuais (pintura em tela) 
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