
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bolsa Família 4.800 5.620 7.114 7.375 8.217 7.053 8.219 8.315 8.545 9.006

Renda Cidadã 120 420 590 590 700 700 700 910 910 910

Peti 565 565 565 286 283 216 156 54 58 39

Ação Jovem 0 400 650 650 1.000 1.000 1.000 1.390 1.390 1.390

BPC 1.905 2.162 2.339 2.452 2.863 3.107 3.833 3.827 4.060 4.420

Benefício Variável Jovem 0 0 0 0 1.087 1.047 794 725 1.436 1.754

Total 7.390 9.167 11.258 11.353 14.150 13.123 14.702 15.221 16.399 17.519
Nota: Informações sujeitas à alterações em face da inclusão/exclusão de beneficiários.
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3 - Peti – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil :  É um Programa do Governo Federal que contém três eixos básicos: transferência direta de renda à famílias com crianças ou adolescentes em situação de 

trabalho, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças/adolescentes até 16 anos e acompanhamento familiar através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS). Tem como objetivo erradicar as chamadas piores formas de trabalho infantil no país, aquelas consideradas perigosas, penosas ou degradantes. Ao ingressar no Peti a família 

tem acesso à transferência de renda do Bolsa Família, quando atender aos critérios de elegibilidade, devido ao processo de integração dos programas. As demais famílias também é garantida a transferência de renda através 

do Peti, no valor de R$ 40,00. Após a transferência de renda, toda criança e adolescente que for encontrada em situação de trabalho, deve ser, obrigatoriamente, inserida no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos. Esse serviço é ofertado em Piracicaba pelos Centros de Atendimento Sócio-Educativo - CASE.

Número de Beneficiários

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES

Programa

1 -  Bolsa Família : É um Programa de Transferência de Renda do Governo Federal, destinado às famílias em situação de pobreza, com renda per capita de até R$ 140,00 reais mensais, que associa à transferência do 
benefício financeiro o acesso aos direitos sociais (saúde, alimentação, educação, e assistên-cia social). O valor do benefício está de acordo com os critérios estabelecidos pelo Programa que indica o grau de vulnerabilidade 
da família, ficando entre R$ 32,00 e R$ 306,00.
2 -  Renda Cidadã : É um Programa do Governo do Estado de São Paulo que tem por objetivo a transferência direta de renda no valor de R$ 80,00 reais mensais as famílias com renda per capita de 1/2 salário mínimo, ou 

seja, R$ 311,00 reais, propiciando apoio financeiro temporário e ações com enfoque sócio-educativo, que são desenvolvidas em Piracicaba pelos CRAS, por meio do Projeto Gerações.

4 - Ação Jovem : É um Programa de Transferência de Renda do Governo do Estado de São Paulo que tem por objetivo promover o retorno à escola de jovens de 15 a 24 anos, para completar a escolaridade básica. Oferece 

como estímulo um auxílio no valor de R$ 80,00 mensais.
5 -  BPC – Benefício de Prestação Continuada :  É um benefício assistencial garantido pela Constituição Federal e regulamentado pela LOAS que integra a Política de Assistência Social. É  a garantia de um salário 
mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais e que com-provem não possuir meios para prover a manutenção nem tê-la provida por sua família, ou seja renda per capita inferior a ¼ 
salário mínimo.
6 - BVJ - Benefício Variável Jovem: É um benefício de R$ 38,00 pago a todas as famílias do Programa Bolsa Família que tenham adolescentes de 16 e 17 anos frequentando a escola. Cada família pode receber até dois 
benefícios variáveis vinculados ao adolescente, ou seja, até R$ 76,00. Valor médio de recebimento no mês de dezembro de 2011.


