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limeira
evoluindo com tecnologia e inovação
Limeira developing with technology and innovation

Localizada a 150 km da Capital do Estado, Limeira ocupa posição estratégica em um  

entroncamento rodoviário de quatro importantes autoestradas: Anhanguera, Bandei-

rantes, Washington Luís e SP 147. Estradas intermunicipais integram aproximadamen-

te 6,5 milhões de pessoas da Região Administrativa de Campinas, uma das maiores 

praças bancárias e de indústria diversificada, destacando-se os setores de Autopeças, 

de Máquinas e de Folheados, este último o maior produtor da América Latina. Com 

nossa área rural, somos reconhecidos na Citricultura como a Capital da Laranja. Con-

tamos com importantes Universidades e Faculdades, fazendo de Limeira um polo de 

conhecimento e formação profissional. Destacam-se o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), a UNICAMP, com a Faculdade de Tecnologia 

e a Faculdade de Ciências Aplicadas, além das particulares ISCA Faculdades, Facul-

dades Einstein, Faculdade de Administração e Artes de Limeira (FAAL), Faculdades 

Anhanguera, Universidade Paulista (UNIP) e UNINTER. Limeira sedia ainda uma uni-

dade do SENAC, uma ETEC, o Colégio Técnico de Limeira (COTIL da UNICAMP), o  

SENAI e está implementando uma Faculdade de Tecnologia (FATEC). Sediamos provas 

de campeonatos nacionais como os de motocross, kart, basquete, entre outros. A feira 

internacional de folheados e a de patchwork são alguns de nossos eventos. Temos um 

comércio variado, além do Polo Joalheiro na Avenida Costa e Silva e nosso Patrimô-

nio Histórico, tendo como marcos a Igreja Centenária da Boa Morte e o Edifício Prada, 

onde fica a Prefeitura. Com nossa infraestrutura, localização estratégica, mão de obra 

qualificada e recursos naturais, somos adeptos do crescimento sustentável e estamos 

preparados para globalização.

Located at 150 km from the state capital, Limeira occupies a strate-

gic position on a road junction of four major highways: Anhanguera, 

Bandeirantes, Washington Luís and SP 147. Intercity roads integrate 

around 6.5 million people in the Administrative Region of Campinas. 

The city has one of the largest banking hubs and a diversified industry, 

featuring the sectors of auto parts, machinery and plating, the latter 

being one of the largest producers in Latin America. We are known 

as the “Orange Capital” due to our citrus industry. We have important 

universities and colleges that make Limeira a center of knowledge and 

professional training. Among them are Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), UNICAMP, with Faculdade 

de Tecnologia and Faculdade de Ciências Aplicadas, and the private 

schools ISCA Faculdades, Faculdades Einstein, Faculdade de Admin-

istração e Artes de Limeira (FAAL), Faculdades Anhanguera, Univer-

sidade Paulista (UNIP) and UNINTER. Limeira is also home to a unit of 

SENAC, an ETEC, and the Colégio Técnico de Limeira (UNICAMP’s CO-

TIL), as well as a Faculdade de Tecnologia (FATEC) being implement-

ed by SENAI. We have hosted national events such as motocross, kart 

racing, and basketball championships, among others. The internation-

al plating fair and the patchwork fair are some of our events, adding to 

the variety of the commercial activities. Some of our landmarks are the 

Jeweler Commercial Center at Avenida Costa e Silva, and our Historic 

Heritage, whose marks are the Igreja Centenária da Boa Morte and the 

Edifício Prada, home to the City Hall. With our infrastructure, strategic 

location, skilled labor and natural resources, we are supporters of sus-

tainable growth and we are prepared for globalization.
Prefeitura municipal de limeira.
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limeira é uma das cidades que 
mais cresce no estado de São Paulo, 

realizando sólidos investimentos 
na formação acadêmica e na 

qualificação profissional 
de seus jovens e adultos.

Limeira is one of the fastest 
growing cities in the state 
of São Paulo, making sound 
investments in the academic 
and professional training of its 
youth and adults.
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limeira em númer OS
Limeira in numbers

UMa das 
CIdades qUe 
MaIs CResCeM 
no estado 
de são PaULo.
ONE OF THE 
FASTEST GROWING 
CITIES IN THE STATE 
OF SÃO PAULO.

PoPULação de LIMeIRa*1

Population of Limeira
PIb PeR CaPIta*1

GDP per capita

284.627
densIdade

PoPULaCIonaL*1

Population density

490,14
per km

PIb R$ 7,71 bilhões*2

GDP US$ 3.77 billion

ÁRea 580,711 km2

estado de/State of  são Paulo
Limeira

2000 2012

R$ 9.524
R$ 11.524

R$ 27.548

R$ 33.593

Este demonstrativo foi 

constituído a partir dos 

municípios pertencentes 

à região administrativa

de Campinas, formada 

pela união de 90 

municípios de sua região, 

incluindo Limeira.

This is a map of the 

administrative region of 

Campinas, made up of 

90 cities in the region, 

including Limeira.

PoPULação da ReGIão de LIMeIRa
Region’s population

6.548.374*1

PIb (ReGIão de LIMeIRa)
GDP (Limeira region)

R$ 224,74 bilhões*1

US$ 110,16 billion*2

*1 - Fonte: Seade 2012/2014    *2 - Fonte: Banco Central do Brasil, taxa de câmbio em 31/12/2012

Fonte: Firjan
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RAILWAYS AND HIGHWAYS WITH ACCESS TO MAIN PORTS AND AIRPORTS IN THE COUNTRY

ferrOViaS e rOdOViaS COm aCeSSO 
aOS PrinCiPaiS P OrtOS e aerOP OrtOS dO PaíS

estado de
são PaULo Rio de JaneiroCidade de

         são Paulo

Cumbica

Viracopos

aeroporto/Airport

Congonhas

santos

Paranaguá

são Francisco do sul

Porto/Port

Porto/Port

Ferrovia/Cargo Railway

Limeira é cortada pelas rodovias:
Limeira is crossed by the following highways: 

>>anHanGUeRa
>>WasHInGton LUIZ

>>bandeIRantes
>>enG. João toseLo

Cidade/city diSTÂNCia/distance

São Paulo 150 km

CamPiNaS 55 km

iNdaiaTuba 79 km

SoroCaba 135 km

SaNToS 220 km

ribeirão PreTo 150 km

PRóxIMo das 
GRandes MetRóPoLes

Close to large cities

limeira

PRóxIMo dos PRInCIPaIs 
aeRoPoRtos do País
Close to the main airports of Brazil

ViraCoPoS (Campinas-SP) 65 km

CumbiCa (Guarulhos-SP) 169 km

CoNGoNhaS (São Paulo-SP) 160 km

FeRRoVIas de CaRGa
Cargo railway

uNidade FerroViária 
SoroCaba (all logistica)
Cargo Railway Station of
Sorocaba, São Paulo (All Logistica)

130 km

PRóxIMo do PRInCIPaL 
PoRto do bRasIL
Close to the main port of Brazil

PorTo de SaNToS
Port of Santos 220 km
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a cidade se destaca como uma das mais ricas 
de São Paulo, participando ativamente 

do crescimento do mercado interno mais 
complexo e competitivo do Brasil.

The city stands out as one of the 
richest in São Paulo, making Limeira 
a pillar in the growth of Brazil’s most 

complex and competitive market.
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67,1%

63%

56,8%

73,1%

67,3%

64,3%

HiStória de deSenVOlVimentO
History of development

R$ 7.718

R$ 2.678 R$ 2.973
R$ 3.534 R$ 3.867 R$ 4.176

R$ 4.704
R$ 5.249

R$ 5.629
R$ 5.752

R$ 6.712

R$ 7.460

20122001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

eVolução do Pib*

(em milhõeS de reaiS CorreNTeS)
Evolution of the GDP (Millions of Reais R$)

IndústRIa, seRVIços e aGRoneGóCIo. 
a combinação que faz de Limeira uma das cidades mais prósperas do brasil.

Industry, services and agribusiness, the combination that makes Limeira 
one of the most prosperous cities of Brazil.

24ª
CIdade MaIs 
RICa do estado 
de são PaULo

24TH RICHEST CITY  
IN THE STATE OF  
SÃO PAULO

Limeira

Região administrativa de Campinas
Region of Campinas

estado de são Paulo
State of São Paulo
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infraeStrutura
Infrastructure

a cidade apresenta ótimas estradas  
com fácil acesso a portos e aeroportos.

Well-maintained highways, with easy  
access to port and airports.

hOTeis/Hotels

evOluçãO dO cOnsumO de eneRgia eléTRica
Electricity Consumption Evolution (MWh)
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10.012 14.584
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Água/Water

total produzido
Total produced   128.280.451m3

Reservatórios de água
Water reservoirs   24

Capacidade dos reservatórios
Reservoir´s capacity  43.860m3

Residências atendidas
Supplied homes   93.438
 
Comércios atendidos
Supplied stores   6.962

Indústrias atendidas
Supplied factories   1.279

extensão da rede de água
Water distribution   957km

38ª MeLHoR 
GRande CIdade 
PaRa CRIaR os 
FILHos

38TH BEST BIG CITY
TO RAISE CHILDREN
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lowest non-revenue 
water ratio in Brazil

1ª
CIdade do 

bRasIL CoM o 
MenoR 

índICe de 
PeRda de ÁGUa 

tRatada
9,22%

672qUaRtos
Rooms

11qUantIdade
Quantity 
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limeira possui grande área 
destinada às atividades industriais, 

possuindo ainda um grande potencial 
de crescimento a ser explorado.

Limeira has a large area for industrial 
activities and also holds vast potential 

for growth to be explored.
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PRInCIPaIs eMPResas / Main companies

LIMEIRA OFFERS INCENTIVES THAT MAKE IT THE IDEAL 
PLACE FOR YOUR COMPANY.

limeira OfereCe 
inCentiVOS que fazem 
deSta Cidade O lugar 
ide al Para a Sua emPreSa .

LIMeIRa PossUI/Limeira has

Incubadora de inovação tecnológica
Incubators of technology innovation

Polo de desenvolvimento 
tecnológico

Centers of technology development

Núcleo de inovação 
(laboratórios em parceria 

com as universidades) 
Centers of innovation

(labs in partnerships with our universities).

PaRqUe teCnoLóGICo
Technology Park

IMPoRtantes 
setoRes da 

IndústRIa 
eM LIMeIRa

Important sectors of 
Limeira’s industry

aUtoPeças
Auto parts

JoIas 
FoLHeadas

Plated jewelry

MÁqUInas
Machines

emPreSa/Company SeTor/Sector

ajinomoto Interamericana alimentos/Food

burigotto s.a. Ind. e Comércio Prod. Infantis/Children´s Products 

CCs tecnologia e serviços Metalúrgica/Metallurgy  

Coperfil Ind. e Comércio de Perfilados Metalúrgica/Metallurgy  

Covre Logística transportadora/Transportation 

CP Kelco brasil alimentos/Food   

döhler america Latina alimentos/Food  

Faurecia emissions Control  automobilístico/Automotive 
technologies do brasil     

Flex do brasil Colchões/Mattress

Galzerano Indústria e Comércio Prod. Infantis/Children´s Products
 de Carrinhos e berços  

Indústrias Machina Zaccaria Fabricação de Máquinas/  
 Machine Production

IoCHPe – Maxion autopeças/Auto parts  

Mahle Metal Leve autopeças/Auto parts  

Máquinas Furlan Metalúrgica/Metallurgy  

Mastra Indústria e Comércio autopeças/Auto parts  

Md Papeis Papel/Paper   

newton Indústria e Comércio Fabricação de Máquinas  
 Machine Production  

Papirus Papel/Paper 

Rio Verde engenharia Construção Civil/Construction 

stampline Metais estampados autopeças/Auto parts 

stanley electric autopeças/Auto parts  

tRW automotive autopeças/Auto parts  

Yachiyo do brasil autopeças/Auto parts  

emPreSa/Company SeTor/Sector

355.000m2

ao lado da Rodovia dos bandeirantes
Next to Rodovia dos Bandeirantes
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nossa capacidade de produção, em volume 
e qualidade, consegue manter um padrão tão elevado, 

que temos fortes parcerias comerciais com os melhores 
e mais representativos mercados do mundo.

Our production capacity, in both volume 
and quality, is able to maintain such 
a high standard that we have strong 

business partnerships with the best and 
most representative markets in the world.
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COmér CiO & SerViçOS
Trade & Services

Imports

Exports

2010 2014

us$ 174.666.607

us$ 477.588.206

importação
> acessórios para produção de peças para veículos automotores
Imported accessories for auto parts production

PaíSeS/COUNTRIES

ChiNa/China

Coréia do Sul
South Korea

iTália/Italy

alemaNha/Germany

eSTadoS uNidoS/USA

2010 2014

exportação

us$ 446.868.038

us$ 453.568.707

PaíSeS/COUNTRIES

ChiNa/China

JaPão/Japan

arGeNTiNa/Argentina

eSTadoS uNidoS/USA

> Produtos químicos/chemical products
> Papel/paper
> Partes para veículos/auto parts
> Frutas cítricas/citrus

Fonte: MDIC
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limeira é a maior produtora de joias folheadas 
da américa latina, produzindo e exportando 
mais da metade do que é produzido no Brasil 

nesse segmento de indústria.

Limeira is the largest producer of plated 
jewelry in Latin America, accounting for more 
than half of what is produced and exported in 

Brazil in this industry segment.
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a CaPital da JOia fOlHe ada

O Município de Limeira concentra a maior cadeia produtiva de joias folheadas da América Latina, 

com mais de 600 indústrias empregando 40.000 pessoas com produção média de 50 toneladas 

de peças por mês. As peças são exportadas para países como Estados Unidos, África do Sul, Por-

tugal, Itália e Espanha. 

The city of Limeira concentrates 

the largest productive chain of 

plated jewelry in Latin America, 

with more than 600 factories 

THE PLATED JEWLERY CAPITAL

600
indústrias/industries

40.000
funcionários/employees

50 ton/mês
de peças/parts per month

employing 40,000 people, with an average 

production of 50 tons of pieces per month. 

The pieces are exported to countries like the 

USA, South Africa, Portugal, Italy and Spain.
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Segundo os índices do estado de São Paulo e do Brasil, 
Limeira qualifica-se como cidade com alto padrão de desenvolvimento.

According to the indexes of São Paulo 
state and Brazil, Limeira is a city with a 

high development standard.
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2012

Pib Per CaPiTa de limeira em reaiS CorreNTeS
GDP per capita of Limeira in current R$ - BRAZILIAN REAL prices.

UM dos MUnICíPIos qUe MaIs 
se desenVoLVe no estado de são PaULo
One of the fastest developing cities  
in the state of São Paulo

iFdm

Limeira apresenta um índice Firjan de desenvolvimento Municipal 
(IFdM) qualificado como “alto desenvolvimento”, acima da média 
brasileira. o IFdM é um estudo da Federação das Indústrias do estado 
do Rio de Janeiro (Firjan) que avalia o desenvolvimento socioeconômico 
de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros nas áreas de emprego/
Renda, educação e saúde.

Limeira has a “High Development” Firjan Municipal Development Index 
(IFDM) rating, well above the national average. IFDM is a survey by the Rio 
de Janeiro State Industry Federation (Firjan) which evaluates social and 
economic development of the more than five thousand Brazilian cities in the 
areas of Employment/Income, Education and Health.

Limeira também apresenta um índice de desenvolvimento Humano Mu-
nicipal (IdHM) acima da média do brasil, revelando os resultados das 
ações municipais focadas na melhoria da qualidade de vida da popula-
ção. o IdHM, criado pela organização das nações Unidas (onU), mede 
o grau econômico e de qualidade de vida de uma cidade.

Limeira’s Human Development Index (HDI) is also well above the national 
average, demonstrating the results of a continuous work focused on improving 
the quality of life of Limeira citizens. The HDI, created by the UN, measures the 
economic and quality of life development in a city.

idhm

limeiRa
0,8329

brasil
0,7320  

limeiRa
0,775

brasil
0,727

F
o

nt
e/

s
o

ur
ce

: s
ea

d
e 

20
15

10.641,11
11.684,30

13.739,93
14.873,98

15.885,98

17.699,74

19.555,93
20.784,67

21.047,43

24.339,07

26.848,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

27.548,35

indiCadOreS eCOnÔmiCOS
ECOnOmIC InDICATORS
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desenvolvemos uma lei complementar 
municipal que reduz taxas e impostos, facilitando 
e impulsionando a instalação e desenvolvimento 

de novas empresas e indústrias.

We developed a complementary municipal law 
that reduces taxes and duties, facilitating and 

encouraging the installation and development of 
new businesses and industries.
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mOdalidade/Type

P OlítiCa de atratiVidade e deSenVOlVimentO
DEVELOPmEnT AnD InCEnTIVE POLICY

a Lei Complementar Municipal 405/07 prevê a redução de impostos e taxas, visando o incentivo a empresas e indústrias 
que pretendam se instalar no município.
The Complementary Law 405/07 provides for the reduction of taxes and fees, in order to encourage businesses and industries seeking to settle in the city.

ReQuisiTOs / Requirements

• Regularidade fiscal no âmbito municipal da empresa e dos sócios / Local tax compliance, by both company and members;

• Quitação integral de eventuais débitos incidentes sobre o imóvel no qual se estabelecerá ou se expandirá a empresa / Full discharge of any debts due 
on the property on which the company will be established or to which it will expand;

• Geração de no mínimo 5 (cinco) empregos após a conclusão da implantação do empreendimento / Generation of at least 5 (five) jobs after completion 
of enterprise deployment;

• Habilitação do imóvel no qual se estabelecerá ou se expandirá a empresa, pelo fato de não ser beneficiado por qualquer isenção, de taxas e tributos, 
 previstos em qualquer outro dispositivo legal / Registration of the property on which the company will be established or to which it will expand due to it 
not benefiting from any tax and fee exemption pursuant to any other legal provisions. 

LeiS De iNCeNtiVo ao DeSeNVoLVimeNto 
Da iNDÚStria e teCNoLoGia

Laws for incentive of industrial and technological development

Redução de 75%
75% Reduction

Edificação de Unidades Industriais
Construction of Industrial Units

iPTu Início/Ampliação
Start/Expansion

15 anos/years

imPOsTO/Tax PRazO/Term incidência/Incidence ObjeTivO/Goal

Redução de 75%
75% Reduction

Edificação de Unidades Industriais
Construction of Industrial Units

iTbi 15 anos/years Aquisição de Imóveis
Property Acquisition

Redução para 2%
Reduction to 2%

issQn serviços de Ti
IT Services

10 anos/years Tecnologia/Technology

Redução de 75%
75% Reduction

Emolumentos/Taxas
Fees/Taxes

sem prazo
No term

Obras/Localização
Construction/Location

Execução/Licenças
Execution/Licenses

Redução de 100%
100% Reduction

Taxa de Funcionamento
Operation Tax

3 anos/years Funcionamento
Operation

Edificação de Unidades Industriais
Construction of Industrial Units
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a estrutura do sistema de saúde de limeira apresenta 
tecnologia e equipes preparadas para o atendimento.

The structure of Limeira’s health system has both the 
technology and the teams prepared to service.
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PRoGRaMa MUnICíPIo 
VeRde aZUL 

Green blue city program
hospitais e unidades de saúde / Hospitals and health units

Saúde
HEALTH

/SAnITATIOn

PRoFIssIonaIs aLtaMente CaPaCItados 
e eqUIPaMentos de aLta teCnoLoGIa
Highly trained professionals and high technology equipment

Hospitais Públicos e Privados
Public and Private Hospitals   4     478

Unidades de saúde/Health Units  28      _

       tipo/Kind     número/Number Leitos/Hospital Beds

PRoGRaMa CIdades 
sUstentÁVeIs

Sustainable city program

CoLeta 
     De Lixo

dos domicílios
atendidos100%

100% households served

Water
ÁGua

dos domicílios
atendidos100%

100% households served

Sewage
eSGoto

dos domicílios
atendidos100%

100% households served

Garbage collection

Sane amentO BÁSiCO

limeiRa 
esTÁ enTRe as

Limeira is among the top 7 in 
the country’s sanitation ranking.

7 MeLHoRes 
CIdades 

do País eM 
saneaMento

trata-se da certificação de uma agenda estratégica, cujo objetivo é 
ganhar eficiência na gestão ambiental através da descentralização e 
valorização da base da sociedade.

A strategic environmental certification program. With the 
decentralization and enhancement at the base of society, this program 
aims to achieve greater efficiency in environmental management.

É a garantia de sinergia entre os setores 
científico-tecnológico, sociocultural e 
institucional para o desenvolvimento sustentável.

It proposes actions to ensure synergy between 
the scientific-technological, social and institutional 
sectors towards a sustainable development.
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limeira concentra um forte 
polo acadêmico e de pesquisa, com grandes 

instituições públicas e privadas, instruindo 
e qualificando jovens e adultos, para 

que possam atuar profissionalmente dentro 
e fora do ambiente universitário. 

Limeira is an academic and research hub, 
with large public and private institutions 
providing instruction and qualification to 

young people and adults, so that they can 
act professionally within and outside the 

university environment.
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esCoLas tÉCnICas/Vocational-Technical Schools

número de escolas/Number of Schools    4
total de alunos atendidos/Total number of students   2.051

uninTeR - Centro Universitário/University Center

Faal - Faculdade de administração e artes de Limeira
    Limeira Arts and Administration College

Fiel - Faculdades Integradas einstein de Limeira
 Einstein Integrated Colleges

isca Faculdades - Instituto superior de Ciências aplicadas
     Higher Institute for Applied Sciences

anhanguera educacional lTda
 >> Faculdade anhanguera / Anhanguera School

uniP - Universidade Paulista / Paulista University

iFsP - Instituto Federal de educação, Ciência e tecnologia de são Paulo     
  Federal Institute of Education, Science and Technology of São Paulo

são MaIs de 100 CURsos 
qUe FoRMaM Mão de obRa 
qUaLIFICada.
More than 100 courses and programs 
available to train qualified workers.

eduCaçãO e fOrmaçãO
Education and professional training

ensIno (Pré-escola, Fundamental, Colégio) 
EDUCATION (Preschool, Elementary School, High School)

escolas estaduais/Public State Schools      30

escolas Municipais/Public Municipal Schools     95

escolas Particulares/Private Schools      46

total de alunos atendidos/Total Number of Students 59.842

ENSINO SUPERIOR/Higher education

unicamP
 >> Faculdade de tecnologia (Ft) / School Of Technology

 >> Faculdade e Ciências aplicadas (FCa)   
           School of Applied Sciences

 >> Colégio técnico de Limeira (CotIL)
      Technical School Of Limeira
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Sendo uma cidade tão relevante 
para o desenvolvimento do Brasil e com fluxo 
intenso de pessoas, limeira oferece diversas 

opções culturais entre festivais temáticos, 
música, teatro e dança.

Being such an important city for the 
development of Brazil and with an 

intense flow of people, Limeira offers 
several cultural options between thematic 

festivals, music, theater and dance.
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Cultura e turiSmO
CULTURE AnD TOURISm

SÃO FESTIVAIS DE MúSICA, TEATRO E DANçA QUE INCENTIVAM A CIDADANIA 
CULTURAL E REFORçAM AS ORIGENS E TRADIçõES POPULARES NA CIDADE
Music concerts, plays and dance festivals that encourage cultural citizenship and strengthen  

the city’s popular traditions

1

2

3

5

4

6

7

8

9

1_Festival nacional de teatro/National Play Festival
2_Centro de Ciências e tecnologia/Science and  
Technology Center
3_Fazendas Históricas | Ibicaba/Historic Farms
4_Festas Étnicas (alemã, Italiana e Japonesa)
German, Italian, Japanese Culture Festivals
5_orquestra sinfônica/Symphonic Orchestra

6_Campeonato brasileiro de Motocross/Brazilian Motocross Championship

7_Grandes eventos Musicais /Major Music Events

8_Mostras de danças/Dance Festivals

9_espetáculos teatrais/Theater Plays
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nosso crescimento populacional é planejado 
quanto à logística de habitação, havendo projetos 

que contemplam e antecipam a necessidade 
por novas moradias.

Our population growth is planned 
according to the logistics of housing, 

with projects that address and 
anticipate new  housing needs.
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CResCIMento PLaneJado CoM PaRtICIPação 
PoPULaR atRaVÉs do PLano dIRetoR MUnICIPaL
Planned growth with the participation of the population

HaBitaçãO
Housing

HabItação de InteResse soCIaL
Social interest housing

nº de PRoJetos
Number of Projects

UnIdades entReGUes
Units Provided

Prefeitura Municipal
City Hall 

C.D.H.U.    
  
CoHab-bG
COHAB project  

Governo Federal
Federal Government

9   2.848

8   6.348

3   2.363

Minha Casa Minha Vida
(Rubi: 900 Limeira K: 31) 843

número total de residências 
no município
Total number of households

95.368

Crescimento Populacional
Population Growth

284.627

1980 2014

149.798



5756

oferece gratuitamente oportunidades 

de capacitação e qualificação profissional, 

disponibilizando cursos em diversas áreas 

de atuação, possibilitando ao cidadão 

participante ampliar suas condições 

de inserção no mercado.

Offers free training and professional 
opportunities, providing courses in various 
fields, enabling participant citizens to broaden 
their skills for labor market insertion.

açÕeS de Cidadania SOCIAL RESPOnSIBILITY

PRoGRaMas soCIaIs/Social Programs

o Programa tem por 
objetivos combater a fome, 
a pobreza, promover 
o acesso à saúde, educação, 
segurança alimentar 
e assistência social.

The program aims to 
fight hunger and poverty, 
promoting access to health, 
education, food security and 
social assistance.

Contribui para o desenvolvimento de 
potencialidades pessoais e profissionais, 
colaborando para a inserção qualificada 
no mundo do trabalho, para o exercício 
da cidadania e do protagonismo juvenil.

The PET contributes to the development of 
personal and professional potentials, and to 
the skilled integration of young people into the 
labor market as citizens and as leaders..

o Programa de erradicação do trabalho Infantil 

(PetI) articula um conjunto de ações visando 

a retirada de crianças e adolescentes de até 

16 anos das práticas de trabalho infantil.

The Program for the Eradication of Child Labor 
articulates a set of actions aimed at eliminating 
labor practices involving children and adoles-
cents aged 16 or lower.

oferece refeições saudáveis e nutricionalmen-
te balanceadas às pessoas que se encontram 
em situação de risco ou vulnerabilidade 
alimentar (segurança alimentar), bem como 
a trabalhadores formais e informais, além 
de famílias de baixa renda.

These restaurants offer healthy and nutrition-
ally balanced meals to people who are at food 
risk or vulnerability (food security), as well as 
to formal and informal workers and low-in-
come families.

PRoGRaMas soCIaIs/Social Programs

Programa Bolsa Família 
Bolsa Familia Program

Viabiliza trocas culturais e vivência entre pessoas, 
fortalecendo vínculos familiares e sociais, incentivando 
a participação social, o convívio familiar e comunitário 
a partir de um trabalho voltado ao desenvolvimento 
do sentimento de pertencimento e identidade, sendo 
ofertado em território de vulnerabilidade.

This service enables people to exchange culture and experiences, 
strengthening family and social ties, promoting coexistence, 
and encouraging social participation based on activities geared 
towards the development of a sense of belonging and identity. 
The service is offered to populations in vulnerable areas.

Serviço de conveniência e fortalecimento de vínculo 
familiar e comunitário / Service of Convenience and 
Strengthening of Family and Community Ties

Programa bom Prato  
Worker’s Restaurant Program

Programa de Educação para o Trabalho 
– PeT / Work-oriented Educational Program

Programa Federal de Erradicação 
do Trabalho Infantil - PETI
Federal Program for the Eradication of 
Child Labor

Programa escola do Trabalho
Work School Program
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a Prefeitura de limeira investe fortemente 
na área de segurança, mantendo  

a cidade  devidamente preparada para  
o atendimento e prevenção de ocorrências.

Limeira invests heavily in security, 
keeping the city properly prepared to 

respond and prevent incidents. 
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núMeRo de bases PoLICIaIs
Number of police bases

TiPo/Type Número/number

Guarda muNiCiPal/Municipal Guard

PolíCia miliTar/State Guard

PolíCia CiVil/Civil Guard

11

03

08

ContInGente
Police contingent

TiPo/Type Número/number

Guarda muNiCiPal/Municipal Guard

PolíCia miliTar/State Guard

PolíCia CiVil/Civil Guard

316

271

116

ONE OF THE SAFEST CITIES IN THE STATE OF SÃO PAULO

eStadO de SãO PaulO

CIdade MonItoRada PoR CâMeRas

uma daS CidadeS maiS SeguraS dO
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