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Apresentação

Prezado leitor(a),

Temos o prazer de lhe apresentar o Guia da Melhor Idade, que aborda os Direitos do

Idoso.

Como nunca, vivemos uma época em que evitar os sinais de velhice é uma regra para

muitos que entendem que, ao demonstrá-la, estão assumindo uma fraqueza perante

a sociedade.

A quase unânime maioria de comerciais, revistas e programas de TV passa indelevel-

mente por esse assunto, negando uma realidade natural de todos nós, uma ver-

dadeira exclusão que contribui a cada dia para uma mentalidade preocupante: a

Terceira Idade como algo indesejável, ligada a uma fragilidade/fraqueza.

Nosso objetivo é justamente outro: abordar a questão da Comunidade da Terceira

Idade, prestando informações sobre os principais direitos dessa fase especial da

vida, a fim de lhes oferecer instrumentos para exercício pleno da cidadania.

Não só o "Estatuto do Idoso" (Lei nº 10.741/03), que entrou em vigor em janeiro de

2004, foi pesquisado, mas também todas as leis que tratam da pessoa idosa.

Guarde esta cartilha em local de fácil localização e utilize-a na divulgação de seu con-

teúdo a seus pais, avós e amigos, para que eles não esqueçam os direitos mereci-

damente angariados por terem uma vida voltada à dignificação de nosso amado País.
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E, citando Machado de Assis:

"A mocidade não está na certidão de batismo; está no sentimento que é tudo; há

moços decrépitos, e homens maduros eternamente jovens"

Boa leitura.

Cordialmente,

Prof. Ricardo de Moraes Cabezón

Coordenador do Curso de Direito da UNINOVE
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PRA COMEÇO DE CONVERSA

Quem é idoso?

Para a lei, idoso é TODA pessoa que já completou 60 anos. 

Quais são seus principais DIREITOS?

Todos os necessários para que o idoso tenha direito à cidadania, à vida, à saúde, à

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à liberdade, à

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Como assim?

É o que trataremos a seguir:
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I - O fim das filas

- O idoso precisa enfrentar aquelas filas enormes no supermercado?

Não, segundo a lei, a pessoa idosa tem o direito a atendimento preferencial em todos

os órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população (bancos, hospi-

tais, postos de saúde, farmácias, metrô, supermercados, teatros, cinemas, etc.). Isso

quer dizer que todos os órgãos deverão adequar-se, destinando caixas, guichês e

atendentes específicos.

I - O fim das filas
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II - Direito a vaga nos estacionamentos

- O idoso tem direito à reserva de vagas em estacionamentos?

Sim, a lei determina que 5% das vagas de qualquer estacionamento (público ou pri-

vado: supermercados, cinemas, shopping centers, bancos, teatros, aeroportos,

rodoviárias etc.) devem ser destinados ao idoso para sua maior comodidade

quando do desembarque do automóvel que o estava transportando.

II - Direito a vaga nos estacionamentos
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III - Transporte coletivo 

a) Transporte coletivo urbano

O que significa a gratuidade no transporte coletivo urbano e com quantos anos terei

direito a esse benefício? 

Significa que a pessoa idosa tem direito a andar de graça (sem pagar nada) em

ônibus, microônibus, trólebus ou outro transporte autorizado pela SPTrans a circu-

lar (inclusive as lotações credenciadas).

III - Transporte coletivo
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Mas atenção: a idade do benefício é diferente para o homem e para a mulher.

O homem deve ter idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, e a mulher,

igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Para ter o transporte urbano gratuito, basta apenas apresentar o documento de

identidade (RG) ou qualquer outro documento que comprove sua condição de idoso.

No entanto, cabe lembrar que em São Paulo existem ônibus com catracas eletrôni-

cas (principalmente os que circulam no centro da

cidade e nos terminais de ônibus).

Para que você possa utilizá-los, a prefeitura criou

o bilhete especial batizado de "bilhete único".         

foto extraída do site: www.sptrans.gov.br

Para conseguir esse cartão, o idoso deverá comparecer na Subprefeitura do bairro

em que mora ou em um dos locais autorizados pela SPTrans, para cadastramento,

com os seguintes documentos:

- Carteira de Identidade (e uma cópia);

- comprovante de endereço (pode ser uma conta de telefone, de água, de luz ou

de gás); 

- número correto do CEP de sua casa.

Obs.: A foto para o cartão é feita na hora e de graça!!!

Depois de feito o cadastramento na Subprefeitura, os idosos receberão o cartão em

III - Transporte coletivo
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casa, pelo correio, de graça, e todas as informações para o uso correto do bilhete

único.

Não precisa sair correndo: este benefício é direito do idoso por prazo indeterminado.

Se por algum motivo você mudar de endereço, envie uma carta para a SPTrans

avisando. O endereço é:

Bilhete único/Especial Idoso
Rua Treze de Maio, 1376 — 9º andar
Bela Vista — São Paulo — SP
CEP: 01327-901

Lembramos ainda que os 04 (quatro) primeiros assentos do transporte público

devem estar sinalizados e reservados aos idosos e que: 

- é assegurada ao idoso a prioridade no embarque e desembarque do transporte

coletivo, isto é, o motorista e o cobrador têm o dever de esperar o idoso subir

ou descer calmamente do veículo.

Veja os endereços das Subprefeituras de São Paulo na página 59.

b) Transporte coletivo interestadual

- O idoso pode viajar de graça de um Estado para outro?

Esta é outra grande novidade: agora é obrigatória a reserva de duas vagas

gratuitas, nos transportes coletivos interestaduais, aos idosos com renda igual ou

inferior a 2 (dois) salários mínimos.

III - Transporte coletivo
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Se o idoso for comprar a passagem e as duas vagas tiverem sido completadas, é

obrigatório o desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor da

passagem.

Ao comprar a passagem na rodoviária ou posto de venda, não se esqueça de exigir

seu direito no guichê da companhia de ônibus.

Se o seu direito não for respeitado, avise o Ministério dos Transportes, a Ordem dos

Advogados ou o Ministério Público.

Veja os endereços na página 42. 

É importante lembrar que esse benefício É SÓ PARA ÔNIBUS (AVIÃO, NAVIO OU
OUTRO MEIO DE TRANSPORTE PRECISAM SER PAGOS).

c) Metrô

O idoso também pode contar com o metrô gratuito, em todas as linhas e estações,

utilizando um bilhete especial (foto abaixo) com validade de 180 dias, podendo ser

renovado em caso de vencimento ou mesmo trocado, se estragar. 

Este direito é garantido aos idosos a partir dos 65 anos de idade, inclusive.

Adquirir o bilhete é muito simples!

Basta o idoso comparecer pessoalmente (portando

documento de identidade — RG) na estação

Marechal Deodoro (loja 1), de segunda a sexta-feira,

das 8h30 às 16 horas (exceto feriados e pontes de

feriados).

III - Transporte coletivo
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Vale lembrar que só o próprio idoso poderá fazer uso do bilhete especial; para tanto,

no verso de cada bilhete constam os dados do idoso.

A renovação ou troca poderá ser realizada em qualquer estação do Metrô, devendo

o idoso comparecer e apresentar sua carteira de identidade (RG).

Nas estações do Metrô, o idoso utilizará o bilhete nas catracas marcadas com a figu-

ra de um losango amarelo.

Em caso de perda ou extravio do bilhete, o idoso deverá comunicar imediatamente

ao Metrô.

Atendimento e informações

Atendimento e informações poderão ser obtidos por TELEFONE, discando o número

(0xx11) 3286-0111, de 2ª a 6ª feira, das 7 às 19 horas (exceto aos feriados), e

aos sábados, das 9 às 15 horas (exceto aos feriados); pelo site

(www.metro.sp.gov.br); ou pessoalmente na estação Marechal Deodoro (loja 1), de

2ª a 6ª feira, exceto feriados e pontes de feriados, das 8h30 às 16 horas.

d) Trens

A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos — EMTU e a Companhia Paulista

de Transporte Metrolitano — CPTM fornecem livre acesso aos serviços de trans-

porte sobre trilhos para pessoas com mais de 65 anos.

Basta apresentar a carteira de identidade (RG) ao agente operacional ou ao agente

de segurança em serviço, no portão de acesso às plataformas.
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IV - O direito à vida saudável

- Quais são as principais novidades com relação à defesa da saúde do idoso? 

São várias, vejamos:

a) Atendimento médico residencial

O idoso tem o direito de ser atendido em casa, gratuitamente, quando não puder se

dirigir a um hospital ou posto de saúde mais próximo. O Estatuto do Idoso prevê até

a possibilidade de internação na própria residência, caso não seja possível sua loco-

moção.
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b) O idoso tem preferência

O idoso possui atendimento gratuito na rede pública de saúde pelo SUS (Sistema

Único de Saúde), de forma integral (ou seja, sem exceções de atendimento), prefe-

rencial (isto é, com prioridade) e igualitária (como todos os outros cidadãos ricos ou

pobres).

E, segundo o Estatuto do Idoso, o direito a atendimento geriátrico (específico para

idosos) e gerontológico, em unidades de referência que serão criadas pelo Poder

Público.

c) Direito a acompanhante em caso de internação hospitalar

É garantido ao idoso internado em hospital direito a acompanhante, devendo o

órgão prestador fornecer condições para que o acompanhante permaneça na

instituição em período integral, quando a situação exigir esse procedimento.

d) Fornecimento gratuito de remédios e outros utensílios para restabele-

cimento da saúde

A lei determina que o Poder Público deve fornecer, gratuitamente, aos idosos

medicamentos, especialmente os de uso continuado, além de próteses, órteses,

cadeiras de rodas, muletas e outros recursos necessários a sua plena recuperação.

e) Opção pelo tratamento médico

Cabe ao idoso no gozo de sua capacidade mental a opção pelo tratamento médico

que julgar melhor para si.

IV - Direito à vida saudável
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f) Planos de saúde

Agora é proibida às empresas que vendem planos de saúde a cobrança de

valores diferenciados aos idosos, decorrentes de sua idade.

Esse assunto está gerando muitas discussões na ANS — Agência Nacional de Saúde

e ainda precisa de uma outra lei para regularizar a questão no setor.

IV - Direito à vida saudável



20 V - Direito ao lazer, à educação, ao esporte e à cultura

V - Direito ao lazer, à educação, ao esporte e à cultura

a) Desconto em bilheterias de cinema, teatro e eventos esportivos

- O idoso tem direito a desconto de, no mínimo, 50% (metade) sobre o preço nor-

mal, que é concedido a pessoas maiores de 65 anos.

Basta apenas apresentar o documento de identidade e solicitar o desconto no caixa.



21V - Direito ao lazer, à educação, ao esporte e à cultura

b) Direito à linha de ônibus para favorecer deslocamento a evento esportivo

O idoso tem direito não só a desconto de 50% nas entradas, como também, segun-

do o Estatuto do Torcedor, a linha de transporte que o leve às imediações do está-

dio onde ocorrerá o evento esportivo, partindo de local de fácil acesso, a fim de

incentivar o seu comparecimento aos espetáculos esportivos.

c) A participação dos meios de comunicação

O Estatuto do Idoso exige que os meios de comunicação coloquem em sua grade de

programação espaço para prestar informações de caráter educativo, artístico e cul-

tural sobre o processo de envelhecimento.

d) Do incentivo cultural

A partir de agora o governo incentivará a publicação de livros pelos idosos e para

eles, com letras maiores, que facilitam a leitura, e com metodologia mais acessível.

Cabe apontar que, no município de São Paulo, foi criado um passeio turístico 

gratuito para pessoas com mais de 65 anos de idade. O objetivo é levá-las a

conhecer a cultura de nosso Município e os pontos turísticos.

Veja algumas dicas de passeios na página 48.

e) Do fornecimento de cursos 

A fim de evitar o afastamento do idoso da realidade social que o rodeia e com o obje-

tivo de integrar e atualizar seus conhecimentos, está prevista a realização de cursos
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especiais para os idosos, como os de alfabetização, informática, comunicação e

outros que se fizerem necessários para adaptá-los à vida moderna. 

Nas escolas também serão divulgados e ensinados os valores que os idosos nos

trazem. 
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VI - Garantia de um envelhecimento saudável

1. O dever de ajuda financeira da família e do Estado

a) O dever de amparo pela família

O nosso Código Civil assegura aos idosos o direito de receber ajuda financeira dos

filhos para sua subsistência e manutenção de sua sobrevivência.
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Brás

Centro

Rua José de Alencar, 56 — Tel.: (0xx11) 292-1576

Praça Nina Rodrigues, 153 — Tel.: (0xx11) 270-1133

Caso os filhos não possam ajudá-lo, ou mesmo se ele não tiver família, poderá

requerer gratuitamente ajuda de um salário mínimo mensal à Previdência Social,

mesmo que nunca tenha contribuído, desde que:

- possua 65 anos de idade ou mais;

- a renda familiar per capita (por pessoa) seja inferior a um quarto do salário mínimo;

- não receba nenhum outro benefício nem tenha vínculo com planos de previdência.

Onde pedir?

O idoso deve pedir o benefício nos postos e nas agências da Previdência Social, apre-

sentando os seguintes documentos:

- PIS/PASEP ou número de inscrição de contribuinte individual, doméstico, faculta-

tivo ou trabalhador rural;

- carteira de identidade e/ou carteira de trabalho;

- CPF;

- certidão de nascimento ou casamento;

- comprovante de rendimentos dos membros do grupo familiar.

Anote os endereços dos postos de atendimento:
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Santana Rua Rodolfo Miranda, 76 — Tel.: (0xx11) 229-8699

Penha Rua Cirino de Abreu, 112 — Tel.: (0xx11) 293-2750

Lapa
Av. Santa Marina, 1217  — Tels.: (0xx11) 3861-2154 /3861-

2148 - ramais 211 e 215

Ipiranga
Rua Cipriano Barata, 1621 — Tels.: (0xx11) 272-7042/272-

7022 - ramal 220

Pinheiros Rua Butantã, 68 — Tels.: (0xx11) 870-1704/212-0837

Vila Maria Rua Santa Cruz, 707 — Tels.: (0xx11) 549-1034/573-2533

Tatuapé Rua Euclides Pacheco, 463 — Tel.: (0xx11) 296-5571

Santo Amaro Rua Comendador Elias Zarzur, 98 — Tel.: (0xx11) 246-0415

Você terá de preencher um formulário (um requerimento de benefício assistencial) e

fazer uma declaração sobre a composição de sua família e respectiva renda.

b) Do Direito de aposentadoria

Hoje a aposentadoria é concedida aos homens que possuem 65 anos completos e às
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mulheres com 60 anos completos, reduzido o tempo em 5 anos se forem traba-

lhadores rurais.

2. Da internação em asilo

a) Direito de opção

O idoso somente será colocado em asilo se ele quiser, não tiver família ou estiver em

situação que requeira cuidados especiais.

b) As novas exigências para as casas de internação (asilos)

A lei exige que se:

- faça contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo

de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contra-

to, com os respectivos preços, se for o caso;

- observem os direitos e as garantias de que são titulares os idosos;

- forneçam vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente;

- ofereçam instalações físicas em condições adequadas de habitação;

- ofereça atendimento personalizado;

- atente para a preservação dos vínculos familiares;

- ofereçam acomodações apropriadas para recebimento de visitas;

- proporcionem cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso;

- promovam atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer;

- propicie assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas

crenças;
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- proceda ao estudo social e pessoal de cada caso;

- comunique à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso porta-

dor de doenças infecto-contagiosas;

- providencie ou solicite que o Ministério Público requisite os documentos necessários

ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei;

- forneça comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos;

- mantenha arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendi-

mento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de

seus pertences, bem como o valor de contribuições e suas alterações, se hou-

ver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do

atendimento;

- comunique ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de

abandono moral ou material por parte dos familiares;

- mantenha, no quadro de pessoal, profissional com formação específica.

Onde encontro bons asilos?

Para que o idoso possa abrigar-se em um asilo filantrópico, é necessário que se diri-

ja ao GAEPI (Grupo de Atuação Especial de Proteção ao Idoso), onde passará por

uma triagem, sendo encaminhado ao DRADS — órgão estadual (Divisão Regional de

Assistência e Desenvolvimento Social) ou SAS — órgão municipal (Secretaria de

Assistência Social). Por meio desses órgãos, será encaminhado ao asilo, conforme a

demanda e seu perfil.

Para mais informações, entre em contato com o GAEPI.
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Rua Riachuelo, 115 
Tel.: (0xx11) 3119-9082
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 13 às 16 horas.
Requisitos: residir na Capital, com idade acima de 60 anos.
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VII - Outras garantias

a) Correspondência a R$ 0,01 (um centavo)

- É verdade que o idoso pode mandar carta pagando um centavo?

Na verdade, todas as pessoas podem valer-se deste benefício, desde que:

a) tenha a carta no máximo 10 gramas;

b) remetente e destinatário sejam pessoas e não empresas;
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c) o preenchimento do envelope seja feito à mão (não pode ser feito à máquina  

de escrever ou computador);

d) cada pessoa poste no máximo 5 (cinco) objetos;

e) as cartas tenham como destino localidades situadas no Brasil;

f)  esteja escrito "Carta Social" na frente (anverso) do envelope, logo acima dos 

quadrículos reservados à indicação do CEP, no canto inferior esquerdo.

b) Do Direito à justiça gratuita às instituições que amparam o idoso

Diz o artigo 51 do Estatuto do Idoso:

"As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso

terão direito à assistência judiciária gratuita".

c) Maior rapidez nos processos judiciais

O idoso tem direito à prioridade no julgamento de seus processos, a fim de obter

rapidamente o resultado, a decisão do juiz.

Para isso, o juiz deve ser avisado (por escrito) de que a pessoa é idosa e merece-

dora deste benefício, de preferência logo no início do processo.

d) Incentivo às empresas que contratarem idosos

O Governo tem a obrigação de oferecer incentivos às empresas para contratarem

idosos.

Inclusive constitui crime, punido com prisão, a não-contratação em razão da idade.
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e) Prioridade ao idoso nos concursos públicos

De acordo com o Estatuto do Idoso, o primeiro dos critérios adotados para desem-

pate em qualquer concurso público será a idade do candidato.

f) Mais facilidade para a compra da casa própria e para o exercício da

cidadania

É GARANTIDA AO IDOSO a reserva de 3% (três por cento) das casas populares, além

de critérios de financiamento que estejam de acordo com sua aposentadoria.

Em São Paulo, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) já

regulamentou a questão conforme o Estatuto do Idoso, assegurando, dessa forma,

a prioridade de 3% das casas para distribuição aos idosos.

Também foi assegurado o direito de implantação de equipamentos urbanos comu-

nitários voltados ao idoso, bem como a eliminação de barreiras arquitetônicas e

urbanísticas, para garantia de acessibilidade ao idoso.

Em outras palavras: escadas, desníveis, rampas muito inclinadas etc. deverão ser

adaptados aos idosos. 

g) Vantagens no Imposto de Renda

O idoso que possuir mais de 65 anos tem o direito ao desconto (bônus) a ser

deduzido de sua declaração.

Em 2004, segundo informações da CESP (Companhia Energética de São Paulo), o
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valor chega a R$ 1.058,00, desde que o idoso receba apenas de uma fonte

pagadora.

Mas não é só. 

Pessoas que possuem doenças graves como câncer, Mal de Parkinson e outras

catalogadas na legislação estão isentas do pagamento do Imposto de Renda sobre

as pensões ou aposentadorias. 

Tome cuidado, pois a isenção só é aplicada a APOSENTADORIAS E PENSÕES. Em

outras palavras: tudo o que não for aposentadoria, mas se tornar uma renda extra

(como, por exemplo, aluguel de casa), o contribuinte terá de apresentar normal-

mente na declaração do Imposto de Renda.

h) Saque do FGTS

É direito do idoso com idade igual ou superior a 70 anos poder sacar todo o

dinheiro que esteja depositado no FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

(inclusive a conta do atual contrato de trabalho, caso ainda esteja trabalhando).

Para tanto, precisa levar os seguintes documentos a uma agência da Caixa

Econômica Federal:

- carteira de trabalho ou outro documento que identifique a conta vinculada do

FGTS;

- documento de identificação com foto que comprove a idade mínima de 70 anos

do titular da conta;
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- comprovante de inscrição no PIS/PASEP.

i) Saque do PIS

No caso de aposentadoria, deverão ser apresentados os seguintes documentos para

a liberação do valor disponível no PIS — Programa de Integração Social:

- comprovante de inscrição no PIS/PASEP;

- carteira de trabalho;

- documento de identidade;

- certidão de aposentadoria emitida pelo INSS ou declaração de aposentadoria   

emitida por empresa ou entidade autorizada, mediante convênio com o INSS, ou

declaração expedida por representante do ex-Funrural;

- declaração expedida pela entidade empregadora, no caso de servidor público;

- cópia do Diário Oficial da União onde conste a data da edição do Diário e a con-

cessão da aposentadoria.

Dicas: 

- O idoso que não queira, ou mesmo não tenha condições de ir pessoalmente, pode

assinar uma procuração para que uma outra pessoa o represente e resolva o

caso.

- O saldo do PIS é corrigido uma vez por ano, no mês de julho. Portanto, solicite o

saque sempre após esse período, para que possa ter direito à correção mo-

netária que lhe for devida.
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ÁGUA

Sabesp - dirigir-se à agência de atendimento de sua região e
fazer a solicitação.
Informações: tel.: 0800 119911.

- A apresentação do documento de identidade é necessária para obter o saque.

- “Aonde devo ir para requerer o saque do PIS?” Às agências da Caixa Econômica  

Federal.

j) Isenção de pagamento de IPTU (SP)

TODOS os aposentados que tenham renda mensal de até 03 salários mínimos e pos-

suam somente um imóvel têm o direito de ir até a Prefeitura e requerer, por meio de

um formulário cedido pelo próprio órgão, o benefício de não mais pagar o IPTU de

sua residência.

Para obter mais informações, disque o número: (0xx11) 5574 -5011.

k) Direito de mudar a data de vencimento das contas de água, luz, gás e

telefone para o dia do recebimento da aposentadoria

Todo aposentado pode solicitar que os vencimentos de suas contas sejam de

acordo com a data em que recebe sua aposentadoria. Para isso, deverá levar ao

órgão competente xerox do recibo do último recebimento do INSS e um documento

de identidade. 

Anote aí como proceder em cada situação:
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LUZ

GÁS

Eletropaulo - dirigir-se à Agência de Atendimento de sua região e
fazer a solicitação.
Informações: tel.: 0800 196196 — atendimento em horário
comercial.

Comgás - dirigir-se à Rua Augusta, nº 1.600, no setor de atendi-
mento ao consumidor.
Informações: tel.: 0800 110197. 

l) Auxílio Funeral aos necessitados

O Serviço Funerário Municipal de São Paulo (SFMSP) tem um plano de atendimento

gratuito para qualquer pessoa que alegar não ter condições de custear o sepulta-

mento.

Não é preciso comprovar renda; basta que a família se dirija a qualquer funerária e

diga que não tem condições financeiras de pagar o enterro.

Mas lembre-se sempre de verificar se a pessoa falecida possuía convênio funerário e de

passar ao órgão as informações corretas quanto aos dados do falecido e de sua família.

Este procedimento se faz necessário para que a certidão de óbito contenha todos os

dados exigidos por lei e que serão usados para requerer pensão, fazer inventário ou

testamento.

Erros na declaração de óbito devem ser corrigidos em 24 horas após a emissão, na

Agência Central — tel.: (0xx11) 3247-7000. O SFMSP realiza traslados de corpos

para qualquer cidade do País.
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ABRACCI

Al. Barão de Piracicaba, 487 — Campos Elíseos.

Horário de Funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 10h45 até o

término das 1.500 refeições. 

Inaugurado em 06/01/01.

Associação das

Donas de Casa de

Guaianases

Rua Salvador Gianetti, 50 — Guaianases.

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 11 horas até

o término das 1.200 refeições. 

Inaugurado em 01/10/02.

O SFMSP tem um telefone que funciona 24 horas para sugestões, reclamações ou

dúvidas: 0800-109850.

Outras informações podem ser obtidas no site:

http://portal .prefeitura.sp.gov.br/empresas_autarquias/servico_fune-

rario/como_proceder/0014

m) Refeição a R$ 1,00 (um real)

O Governo do Estado de São Paulo tem o serviço de refeições a R$ 1,00 (um real)

que se chama "Bom Prato".

ASSINDES

Arsenal da Esperança 

Rua Dr. Almeida Lima, 900 — Brás.

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12

horas até o término das 1.000 refeições. 

Inaugurado em 26/12/00.
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Centro de

Atendimento

Biopsicosocial

"Meu Guri"

Rua Galvão Bueno, 747 — Liberdade.

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 11 horas até

o término das 1.500 refeições. 

Inaugurado em 01/08/01.

Instituto Adventista

de Ensino

Rua Mário Lopes Leão, 685 — Santo Amaro.

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 10h45 até o

término das 1.200 refeições. 

Inaugurado em 27/04/01.

Comunidade Israelita

Ten Yad

Rua 25 de Março, 166 — Glicério.

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 11 horas até

o término das 1.500 refeições. 

Inaugurado em 11/04/02.

Associação Popular

de Saúde

Av. Marechal Tito, 4.120 — Itaim Paulista.

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 11 horas até

o término das 1.200 refeições. 

Inaugurado em 03/07/02.

Fundação

Comunidade da Graça

Rua Afonso Sardinha, 245 — Lapa.

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 10h45 até o

término das 1.200 refeições. 

Inaugurado em 24/12/01.
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CROPH
Coordenação Regional

das Obras de
Promoção Humana

Rua Dr. Zuquim, 532 — Santana.

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 11 horas até

o término das 1.300 refeições. 

Inaugurado em 29/11/02.

Associação

Beneficente

"Lar da Criança

Feliz"

Av. Moraes Sales, 384  — Centro — Campinas.

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 11 horas até

o término das 1.500 refeições. 

Inaugurado em 27/06/02.

ACDEM

Rua José Otoni, 256 — São Miguel Paulista.

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 11h30 até o

término das 1.300 refeições. 

Inaugurado em 30/03/01.

Sociedade Amigos do

Jardim Tobias e

Primavera

Av. Dep. Cantídio Sampaio, 140 — Vila Nova Cachoeirinha.

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 10h50 até o

término das 1.200 refeições.

Inaugurado em 16/02/02.
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VIII - Dos crimes contra os idosos

Agora é crime:

- As pessoas que operam meios de transporte (ônibus, metrô, trem, avião, navio,

lotação) e fazem operações bancárias (agências bancárias) e contrato (qualquer

contrato) tratarem, com desrespeito ou discriminção, uma pessoa idosa.

A pena é de reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
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- Tratar pessoa idosa com humilhação, desprezo ou discriminação, por qualquer

motivo.

A pena é de reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

- Deixar de socorrer a pessoa idosa em situação de perigo ou recusar, atrasar ou

dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos,

o socorro de autoridade pública, como a polícia, por exemplo. 

A pena é de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

- A família abandonar a pessoa idosa em hospital, casas de saúde, casas de

repouso ou assemelhados.

A pena é de detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.

- Deixar a pessoa idosa em lugares perigosos para sua saúde, física ou mental,

colocando-a em condições desumanas, sem cuidados indispensáveis, ou sujeitá-

la a trabalho excessivo ou inadequado.  

A pena é de detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.

- Não atender, atrasar ou impedir ordem judicial expedida nos processos de inte-

resse da pessoa idosa.

A pena é de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

- Desviar ou ficar com dinheiro, bens, pensão ou qualquer outro rendimento da

pessoa idosa. 

A pena é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.



41VIII - Dos crimes contra os idosos

- As casas de repouso ou semelhantes negarem o acolhimento ou a permanência

da pessoa idosa, como abrigado, por recusar-se a passar procuração. 

A pena é de detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

- O credor reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proven-

tos ou pensão do idoso, ou qualquer outro documento, para garantia ou paga-

mento da dívida. 

A pena é de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

- Exibir ou veicular na TV, rádio, jornal, revista, folheto, cinema, internet, ou em

qualquer outro meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou

injuriosas da pessoa idosa. 

A pena é de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

- Enganar pessoa idosa para obter procuração destinada a administrar ou ter livre-

mente os seus bens.

A pena é de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

- Ameaçar ou coagir, por qualquer modo, a pessoa idosa para doar, contratar, tes-

tar ou passar procuração.

A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

- O cartório emitir documento público envolvendo pessoa idosa sem consciência de

seus atos.

A pena é de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

- Impedir o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. 
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A pena é de reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

- Negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho.

A pena é de reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

- Recusar, atrasar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à

saúde, sem justa causa, à pessoa idosa. 

A pena é de reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

- Deixar de cumprir, atrasar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem

judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei.

A pena é de reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

- Recusar, atrasar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação

civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.

A pena é de reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

ONDE RECLAMAR DE ABUSOS

Ministério dos
Transportes 
Reclamação

sobre ônibus e
transporte 

público em geral.

Esplanada dos Ministérios, Bloco "R"

CEP: 70044-900 — Brasília/DF 

Tel.: (0xx61) 311-7000

SAN QD 03, Bloco "N/O" Asa Norte 

CEP: 70040-902 — Brasília/DF

Núcleo de Atenção
ao

Idoso (NAI) 

Oferece cursos e informações gerais para idosos, além
de atender a denúncias de abandono material, maus-
tratos e agressões.
Tel.: (0xx11) 3874-6904
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Promotoria
do Idoso

(Ministério Público
do Estado de
São Paulo)

Rua Riachuelo, 115.
Defende o interesse de pessoas idosas, se desrespeita-
dos seus direitos previstos na Constituição Federal, e fis-
caliza estabelecimentos que prestam serviços a elas.
Tel.: (0xx11) 3119-9082/9083

Delegacia de

Proteção ao Idoso 

Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, 200, Centro.
Recebe denúncias de maus-tratos, ameaças e abandono
material, entre outras manifestações de violência.
De 2ª a 6ª, das 9 às 18 horas.
Tel.: (0xx11) 3104-3798

OAB - Ordem dos

Advogados do Brasil

Praça da Sé, 385 — 5º andar — Centro.
Atendimento: das 9h às 18 horas.
Recebe, entre muitas outras, reclamações sobre discri-
minações contra os idosos, queixas e denúncias contra
advogados que tenham, eventualmente, gerado prejuí-
zos para seus clientes etc.

SPTrans

Reclamações sobre o transporte coletivo por ônibus no
município de São Paulo, tais como irregularidades com o
cobrador, fiscais, ônibus superlotados, ônibus que passa
direto pelo ponto sem parar, mudança da rota do ônibus,
falta de limpeza, peças quebradas, má conservação do
abrigo no ponto de ônibus etc.
E-mail: central158@sptrans.com.br
Tel.: 158 (Central). Este serviço é tarifado (tarifa normal
de ligação). 
Atendimento: de 2ª a 6ª, das 6 às 23h; aos sábados, das
7 às 13h.
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IX - A UNINOVE e o idoso

A UNINOVE oferece vários serviços à comunidade e, especialmente, ao idoso:

a) Atendimento jurídico gratuito

Você que é idoso tem prioridade para ser atendido, gratuitamente, no Núcleo de

Prática Jurídica da UNINOVE.

Na UNINOVE, é prioridade o atendimento a pessoas idosas, a fim de orientá-las e

propor as ações cabíveis para a solução dos problemas que as afligem.



45IX - A UNINOVE e o idoso

Isso ocorre graças a uma parceria da UNINOVE com a Ordem dos Advogados do

Brasil, que autoriza o seu funcionamento.

Requisitos:

- ter renda familiar somada de até 03 salários mínimos;

- morar na zona Norte de São Paulo;

- apresentar caso de natureza cível ou criminal.

Mas, se a questão for com seu neto, sobrinho ou vizinho que não seja idoso, ele tam-

bém poderá ser atendido de segunda a quinta-feira.

Onde?

Na Rua Itaúna, 408 — Vila Maria — tel.: (0xx11) 6633-9047, falar com Daniela.

Horário de atendimento: das 9 às 12 horas.

b) Atendimento odontológico gratuito

Agora você poderá cuidar gratuitamente da saúde de seus dentes com a ajuda dos

alunos e professores do curso de Odontologia da UNINOVE!

Requisito: receber até 5 salários mínimos.

Anote aí o endereço da UNINOVE — Campus Memorial

Rua Dr. Adolfo Pinto, 109 (a poucos metros da estação Barra Funda do Metrô).

Mas preste atenção! Antes de ir, agende ligando para o número (0xx11)

3665-9748, com Rose, ou por e-mail: triagemodonto@uninove.br.
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Lembramos também que, no início do atendimento, será verificado se o tratamento

pode ser executado ou não pelos alunos da Odontologia, pois existem casos muito

complicados que lá não poderão ser atendidos.

Mas não se preocupe. Nesses casos, o paciente receberá orientação para resolver

seu problema.

Caso o idoso precise de uma dentadura nova (prótese), a clínica realiza o serviço de

prótese total. O paciente pagará apenas os custos do laboratório de prótese (pro-

tético), que poderão ser parcelados em até 3 vezes.

c) Clínica de Fisioterapia

A UNINOVE disponibiliza aos idosos atividades físicas e palestras de promoção de

saúde, bem como tratamento fisioterápico, que recebem o nome de Grupo da

Terceira Idade.

Para participar, não há limite de renda. Anote aí os dados:

1) Campus Vila Maria  (Clínica de Fisioterapia)
Rua Professora Maria José Barone Fernandes, 300 — Vila Maria

Tel.: (0xx11) 6633-9301/9348

Dias e horários de atendimento: às segundas-feiras, às 10 ou às 16 horas (estão

disponíveis no máximo 30 vagas por semestre).

2) Campus Memorial
Rua Dr. Adolfo Pinto, 109 — Barra Funda
Tel.: (0xx11) 3665-9752
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Dias e horários de atendimento: às terças e quintas-feiras, às 10 ou às 16 horas (são
disponibilizadas 60 vagas por semestre).

3) Alfabetização de Adultos

Na UNINOVE, você poderá aprender a ler e escrever gratuitamente, resgatando,

assim, o exercício pleno de sua cidadania.

1) Campus Vila Maria

Rua Diamantina, 302 
Dias e horários disponíveis:
- de 2ª a 5ª, das 11 às 13h30;
- de 2ª a 5ª, das 19h30 às 22 horas; 
- de 2ª a 5ª, das 16h30 às 19 horas;
- aos sábados, das 8 às 12 horas. 

2) Campus Memorial 
Endereço: Rua Dr. Adolfo Pinto, 109
(a poucos metros da estação Barra Funda do Metrô)
Dias e horários disponíveis:
- de 2ª a 5ª, das 9 às 11h30; 
- de 2ª a 5ª, das 16h30 às 18 horas. 

Mais informações e inscrições, disque o número (0xx11) 6633-9247, com Teresinha
Inácio.
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X - Locais turísticos gratuitos

Museus

PINACOTECA DO ESTADO
Praça da Luz, 2 — Luz. Tel.: (0xx11) 229-9844

Funcionamento: de terça a domingo, das 10 às 17h30.

Ingressos: R$ 4,00. Idosos e estudantes com carteirinha pagam meia-entrada.

Grátis aos sábados.

Fundada em 1905, mantém expressivo acervo da arte brasileira, principalmente do

século XIX, além de preciosidades do Modernismo.

Diretor responsável: Marcelo Araújo
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MUSEU DE ARTE SACRA
Av. Tiradentes, 676 — Luz. Tel.: (0xx11) 3326-1373/5393

Funcionamento: de terça a sexta, das 11 às 18h;

aos sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas.

Ingressos: R$ 4,00. Estudantes com carteirinha pagam meia-entrada. Grátis para

maiores de 65 e menores de 7 anos.

Localizado no Mosteiro da Luz, fundado e construído em taipa de pilão por Frei

Galvão, por volta de 1774, é considerado um dos mais importantes monumentos

arquitetônicos coloniais paulistas. O precioso acervo é composto de mais de 4.000

obras de arte religiosa entre imaginária sacra, retábulos, oratórios, objetos litúrgicos

e livros raros do século XVI ao XX. Merece destaque o belíssimo Presépio Napolitano

do século XVIII, doado por Ciccillo Matarazzo, composto de 1.620 peças, em

exposição permanente na antiga "Casa do Capelão", dentro do complexo do Mosteiro.

O Museu oferece visitas monitoradas (português, inglês e espanhol), além de esta-

cionamento gratuito na Rua Jorge Miranda, 43. 

Diretora responsável: Mariangela Marino

MEMORIAL DO IMIGRANTE
Rua Visconde de Parnaíba, 1316 — Mooca. Tels.: (0xx11) 6692-1866/ 7804/2497

Funcionamento: de terça a domingo, das 10 às 17 horas.

Ingressos: R$ 4,00. Estudantes com carteirinha pagam meia-entrada. Grátis para

maiores de 65 e menores de 7 anos.

Site: www.memorialdoimigrante.sp.gov.br

Acervo e arquivo sobre a saga de milhões de imigrantes que ajudaram a construir

nossa história. O museu funciona na antiga Hospedaria dos Imigrantes, prédio

histórico tombado pelo Condephaat.

Diretora responsável: Midory Kimura Figuti



50 X - Locais turísticos gratuitos

ESTAÇÃO PINACOTECA
Largo General Osório, 66 — Luz. Tel.: (0xx11) 222-8968

Funcionamento: de terça a domingo, das 10 às 17h30.

Ingressos: R$ 4,00 e R$ 2,00 (meia-entrada). Grátis aos sábados. 

O prédio onde funcionou, por mais de meio século, o Dops (Delegacia de Ordem e

Política Social), no centro de São Paulo, passou a chamar-se Estação Pinacoteca.

Pelo novo projeto, o edifício — que está situado ao lado da Sala São Paulo — passa

a abrigar parte do programa de exposições temporárias e as mostras infantis rea-

lizadas pela Pinacoteca durante o ano. O novo museu dispõe de uma área de 8.000

m2, subdividida em seis andares. O projeto completo de ocupação será entregue até

o fim deste ano. Como extensão da Pinacoteca, o novo espaço vai permitir a criação

de um centro de memória para preservação e pesquisa da história da instituição e a

expansão da biblioteca desse museu, especializada em artes visuais, que será insta-

lada no primeiro andar. Na Estação Pinacoteca, serão desenvolvidas ainda atividades

de capacitação de professores. O prédio também abrigará, a partir de maio, o

Gabinete de Gravura Guita e José Mindlin, assim denominado para homenagear o

casal paulista. O gabinete vai oferecer consulta pública ao acervo de duas mil

gravuras pertencentes ao museu. Nele haverá também dois espaços para

exposições, um destinado a mostras do acervo, e outro, a obras de coleções parti-

culares, além de um ateliê de impressão para o desenvolvimento de novos projetos.

O local onde ficavam confinados os presos no antigo prédio deu lugar ao Memorial

da Liberdade, que conta com quatro celas e um totem multimídia, onde pode ser

acessado o acervo de fichas e prontuários de pessoas que passaram por lá, como

Monteiro Lobato e Mário Covas, ou tiveram seu nome registrado na época da ditadu-

ra, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ator Paulo Autran. Também

é possível ouvir depoimentos de ex-presos políticos como Criméia de Almeida, Elzira

Vilela, Rafael Martinelli, Jerônimo Alves e João Chile. 
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Inaugurado em 1914, o prédio foi desenhado por Ramos de Azevedo para servir de

armazém à Cia. Sorocabana. Durante o regime militar, foi sede do Dops e usado para

repressão política. Restaurado em 2002, conforme projeto de Haron Cohen, o espaço

é dotado de condições técnicas ideais para atividades museológicas.

Diretor responsável: Marcelo Araújo

MUSEU DA CASA BRASILEIRA
Av. Brig. Faria Lima, 2705 — J. Paulistano. Tels.: (0xx11) 3032-3727/ 2499/2564

Funcionamento: de terça a domingo, das 13 às 18 horas. 

Ingressos: R$ 4,00. Estudantes com carteirinha e idosos acima de 60 anos pagam

meia. Grátis aos domingos e para menores de 10 anos.

Site: www.mcb.sp.gov.br

O solar, antiga residência do casal Fábio Silva Prado e Renata Crespi da Silva Prado,

abriga o museu e seu acervo, formado por mobiliário, cristais, porcelanas e objetos

que remontam ao século XVI. O valioso acervo Crespi Prado, composto de mais de

360 peças de arte européia e brasileira do século XVII ao XIX, encontra-se exposto

no museu. Além do acervo, realiza mostras de arte contemporânea e mantém banco

de dados e documentação sobre a arquitetura e design brasileiros.

Diretora responsável: Adélia Borges

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM — MIS
Funcionamento: de terça a sexta, das 14 às 22 horas;

sábado e domingo, das 11 às 20 horas. 

Tels.: (0xx11) 3062-9197/3088-0896

Av. Europa, 158 — Jardim Europaπ

Entrada franca.

E-mail: info@mis.sp.gov.br
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O MIS — Museu da Imagem e do Som de São Paulo, inaugurado em 29 de maio de

1970, dedica-se a coletar, preservar e difundir a produção audiovisual brasileira.

Atua nas áreas de cinema, vídeo, televisão, fotografia, som, artes gráficas e novas

mídias. O acervo da instituição possui aproximadamente 230.000 peças. É constituí-

do por coleções de interesse permanente para a história do rádio, da televisão, do

vídeo, do cinema, da comunicação e da expressão humana em geral, sendo consi-

derado um dos mais importantes e representativos conjuntos documentais em

suportes de som e imagem. 

Após um período de reformas, o museu reabriu suas portas em agosto de 2003.

Acesse o site www.mis.sp.gov.br e confira a programação.

Diretor responsável: Amir Labaki

CASA DAS ROSAS
Av. Paulista, 37 — Paraíso. Tels.: (0xx11) 251-5271/288-9447

Fechado para reforma.

Projetado por Ramos de Azevedo, na década de 30, o casarão foi tombado pelo

Condephaat e impecavelmente restaurado, com oito salas para exposições, debates

e projeções.

MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 — Barra Funda. Tel.: (0xx11) 3823-4600

Funcionamento: de terça a domingo, das 9 às 18 horas.

Entrada franca. 

Site: www.memorial.org.br

Projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1989, o conjunto de edifícios

constitui o mais monumental complexo cultural da América Latina. Possui espaços
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destinados à exposição de arte latino-americana e um auditório para 1.600 pessoas.

É sede de solenidades e recepções oficiais do Governo do Estado de São Paulo.

Presidente: José Henrique Reis Lobo

ARQUIVO DO ESTADO
Rua Voluntários da Pátria, 596 — Santana. Tel.: (0xx11) 6221-4785

Funcionamento: de terça a domingo, das 9 às 17 horas.

Entrada franca.

Site: www.arquivoestado.sp.gov.br

Criado em 1721, mantém farta documentação sobre o período colonial, incluindo

documentos públicos, livros, fotografias, mapas e microfilmes, entre outros.

Diretor responsável: Fausto Couto Sobrinho 

CASA GUILHERME DE ALMEIDA
Rua Macapá, 187 —  Sumaré. Tel.: (0xx11) 3673-1883

Funcionamento: de segunda a sexta, das 9 às 18 horas.

Entrada franca.

Museu biográfico e literário centrado na personalidade do poeta paulista, que resi-

diu no imóvel por mais de 20 anos. Mantém exposições permanentes e temporárias,

biblioteca, hemeroteca e arquivo fotográfico, além da coleção de mobiliário, porce-

lanas, pratarias, esculturas e pinturas que pertenceram ao poeta. Recebe visitas

monitoradas, desde que agendadas previamente.

Diretor responsável: Silvio de Oliveira Gonçalves Filho

PAÇO DAS ARTES
Av. da Universidade, nº. 1 — Cidade Universitária (USP)

Tel.: (0xx11) 3814-4832
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Funcionamento: de terça a sexta, das 11h30 às 18h30;

sábado e domingo, das 12h30 às 17h30.

Entrada franca.

Criado em 1970, o Paço das Artes é uma galeria de arte multidisciplinar que pro-

move mostras e atividades culturais integradas, com ênfase nas artes visuais con-

temporâneas. Realiza exposições de alto nível há mais de uma década, bem como

publicações e programas de ação cultural. Adquiriu, ao longo dos anos, grande

representatividade junto ao público e à classe artística, a ponto de merecer nova

sede, dentro da Cidade Universitária, que foi inaugurada em 1994.

Diretora responsável: Vitória Daniela Bousso

MUSEU CASA DE PORTINARI 
Praça Cândido Portinari, 298 — Brodowski. Tel.: (0xx16) 3664-4284

Funcionamento: de terça a domingo, das 9 às 17 horas.

Entrada franca.

Site: www.casadeportinari.com.br

E-mail: museu@casadeportinari.com.br

Inaugurado em 14 de março de 1970. Uma das principais atrações do Museu Casa

de Portinari é justamente o imóvel em que está localizado. Foi nele que o pintor

Cândido Portinari, renomado pintor da arte moderna brasileira, viveu durante toda a

infância e parte da adolescência. Seus cômodos e anexos, que foram construídos

posteriormente, trazem a história do artista, suas obras, bem como desenhos, estu-

dos, objetos pessoais e profissionais, utensílios, móveis e documentos que lhe per-

tenceram. 

Diretora responsável: Angélica Policeno Fabbri 
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MUSEU PRUDENTE DE MORAES
Rua Santo Antônio, 641 — Piracicaba. Tel.: (0xx19) 3422-3069

Funcionamento: aberto às segundas, das 12 às 17 horas;

de terça a sexta, das 10 às 17 horas.

Entrada franca.

Localizado em Piracicaba, está instalado no mesmo prédio que foi residência de

Prudente de Moraes durante a maior parte de sua vida pública e onde advogou, ini-

ciou a carreira política e faleceu. O museu conta com uma exposição permanente do

acervo, voltada para a história da cidade e também do presidente. 

MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO "CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES"
Rua Doutor Morais Filho, 41 — Centro — Guaratinguetá.

Tel.: (0xx12) 522-2007

Funcionamento: de segunda a sexta, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas;

sábado, das 9 às 12 horas.

Entrada franca.

O museu foi inaugurado em 1948 como parte das comemorações do

centenário do nascimento de Francisco de Paula Rodrigues Alves, que presidiu o país

entre 1902 e 1906 e foi reeleito para o mandato que teria início em 1919, mas veio

a falecer antes de tomar posse. O acervo do museu conta com aproximadamente mil

peças — entre elas, cartas pessoais escritas ou recebidas por Rodrigues Alves, no

período em que foi Presidente da República e governador do Estado de São Paulo,

e livros de sua biblioteca particular. No local também são realizados cursos,

exposições de fotografias e pinturas, lançamentos de livros e projetos culturais. 

Diretora Responsável: Rosilene Cavalcanti Carneiro
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MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO "ÍNDIA VANUÍRE"
Rua Coroados, 521 — Tupã. Tel.: (0xx14) 3491-2202

Funcionamento: segunda, das 12 às 17 horas;

de terça a sexta, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas;

sábado e domingo, das 13 às 17 horas.

Entrada franca. 

Criado em 1966, o Museu Histórico e Pedagógico “Índia Vanuíre” está instalado num

imóvel construído em 1980 para esta finalidade, pelo fundador da cidade de Tupã,

Luiz de Souza Leão. Seu acervo é composto de 24.000 itens entre objetos e docu-

mentos relativos à cidade, animais taxidermizados e, em sua maioria, pela coleção

etnográfica representando diversas nações indígenas brasileiras. São instrumentos

de caça, de trabalho, de uso doméstico e de outras atividades do cotidiano que, em

conjunto com arte plumária, cerâmica e objetos de rituais, formam uma das mais

importantes coleções do gênero no Brasil. O acervo foi adquirido e doado ao museu

por Luiz de Souza Leão e sua esposa Nair Ghedini. A concepção e montagem do

museu visam ressaltar a importância das nações indígenas na formação étnica de

nossa gente. O museu possui um auditório, uma biblioteca especializada e serviço

de monitoria com enfoque pedagógico.

Diretora responsável: Tamimi David Rayes Borsatto

MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO BERNARDINO DE CAMPOS
Rua Luís Leite, 7 — Amparo. Tel.: (0xx19) 3807-2742

Funcionamento: de terça a sexta, das 13 às 17 horas;

sábado e domingo, das 10 às 17 horas.

Entrada franca.

Localizado na cidade de Amparo, encontra-se instalado em prédio construído em
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1885, o qual se destaca dos demais por ser um edifício civil onde as meias colunas

toscanas em relevo fazem parte da fachada. Antiga residência do coronel Luiz Leite,

foi posteriormente adquirido pela municipalidade para sede da Prefeitura e Câmara

Municipal. Graças aos esforços de muitos amparenses, notadamente os doutores

Áureo de Almeida Camargo e José Eduardo Bastos, o museu foi inaugurado nesse

prédio, em 29 de novembro de 1975. 

Constitui-se num importante patrimônio cultural da região do "Circuito das Águas".

Dispõe de significativo acervo formado por mobiliário do século XIX, indumentária,

instrumentos musicais, veículos de transporte, porcelanas, instrumentos cirúrgicos,

aparelhos de antigas boticas e farmácias, coleções de fotografias, coleções ento-

mológicas e várias obras de arte, refletindo principalmente o apogeu do ciclo

cafeeiro na região. O museu, por sua diversidade, é considerado um dos mais com-

pletos do Estado. 

Diretora responsável: Maria José de Toledo Teixeira Lima

MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO MONTEIRO LOBATO
Av. Monteiro Lobato, s/nº — Chácara do Visconde — Taubaté.

Tel.: (0xx12) 225-5062

Funcionamento: de terça a domingo, das 9 às 17 horas.

Entrada franca.

Localizado em Taubaté, o museu funciona na casa em que o escritor nasceu e viveu

até os 12 anos. O lugar abriga uma biblioteca infantil com todas as obras de Lobato,

alguns acervos da família e um espaço verde, conhecido como Parque "Sítio do

Picapau Amarelo".

No local, são realizadas apresentações teatrais com os personagens imortalizados

por Monteiro Lobato.
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DEMA — DEPARTAMENTO DE MUSEUS E ARQUIVOS
Rua Mauá, 51 — 2ºandar — Luz. Tels.: (0xx11) 3351-8104/8105/8106

O Departamento de Museus e Arquivos (Dema) é responsável pela preservação do

acervo e pelo desenvolvimento da política cultural de sete unidades museológicas da

Capital e Interior.

Diretora responsável: Silvia Antibas
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XI - Endereços Úteis

Subprefeituras

Subprefeitura

da Sé

Tel.: (0xx11) 228-7766 (PABX)

Av. do Estado, 900

CEP: 01108-000 — São Paulo

Tel.: (0xx11) 3673-6022 (PABX)

Rua Guaicurus, 1000

CEP: 05033-002 — São Paulo

Subprefeitura

da Lapa
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Subprefeitura de

Freguesia do Ó/

Brasilândia

Tel.: (0xx11) 3859-4155 (PABX)

Av. João Marcelino Branco, 95

CEP: 02610-000 — São Paulo

Subprefeitura de

Pirituba/

Jaraguá

Tel.: (0xx11) 3904-3344

Av. Mutinga, 1425

CEP: 05110-000 — São Paulo

Subprefeitura de

Perus

Tel.: (0xx11) 3917-0904

Rua Ylidio Figueiredo, 349

CEP: 05204-020 — São Paulo

Tel.: (0xx11) 3039-1660 (PABX)

Av. Nações Unidas, 7.123 — São Paulo

Tel.: (0xx11) 3742-7211 (PABX)

Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, 201

CEP: 05538-000 — São Paulo

Subprefeitura de

Pinheiros/Itaim Bibi

Subprefeitura do

Butantã

Subprefeitura de

Vila Maria/

Vila Guilherme

Tel.: (0xx11) 6909-0100

Praça Oscar Silva, 110

CEP: 02067-070 — São Paulo

Subprefeitura de

Santana/

Tucuruvi

Tel.: (0xx11) 6987-3844 (PABX)

Av. Tucuruvi, 808

CEP: 02304-002 — São Paulo
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Subprefeitura

da Mooca

Tel.: (0xx11) 292-2122 (PABX)

Rua Taquari, 549

CEP: 03166-000 — São Paulo

Subprefeitura

de São Miguel

Paulista

Tel: (0xx11) 6297-9194 (PABX)

Rua D. Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

CEP: 08060-150 — São Paulo

Subprefeitura

do Ipiranga

Tel.: (0xx11) 6163-3666 (PABX)

Rua Lino Coutinho, 444

CEP: 04207-000 — São Paulo

Subprefeitura

de São Mateus

Tel.: (0xx11) 6731-5919 (PABX)

Rua Francisco de Melo Palheta, 614

CEP: 08341-000 — São Paulo

Subprefeitura

de Itaquera

Tel.: (0xx11) 6944-6555 (PABX)

Rua Gregorio Ramalho, 103

CEP: 08210-430 — São Paulo

Subprefeitura de

Santo Amaro

Tel.: (0xx11) 5548-6333 (PABX)

Praça Floriano Peixoto, 54

CEP: 04751-030 — São Paulo

Subprefeitura de

Capela do Socorro

Tel.: (0xx11) 5667-3700 (PABX)

Rua Cassiano dos Santos, 499

CEP: 04827-000 — São Paulo
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Subprefeitura do

Jacanã/

Tremembé

Tels.: (0xx11) 6242-3463 (PABX)/6241-1122

Av. Luiz Stamatis, 508 a 528

CEP: 02260-000 — São Paulo

Subprefeitura de

Guaianazes

Tel.: (0xx11) 207-7099 (PABX)

Rua Prof. Cosme Deodato Tadeu, 136

CEP: 08450-380 — São Paulo

Subprefeitura do

Jabaquara

Tel.: (0xx11) 5588-3229 (PABX)

Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2979

CEP: 04309-011 — São Paulo

Subprefeitura de

Campo Limpo

Tel.: (0xx11) 5841-5377 (PABX)

Rua Prof. Haroldo de Azevedo, 20

CEP: 05788-230 — São Paulo

Subprefeitura da

Penha

Tel.: (0xx11) 6957-8152

Rua Candapui, 492

CEP: 03621-000 — São Paulo

Subprefeitura de Vila

Prudente/

Sapopemba

Tel.: (0xx11) 6101-0211 (PABX)

Av. do Oratório, 172

CEP: 03220-000 — São Paulo

Subprefeitura

da Vila Mariana

Tel.: (0xx11) 5574-8399 (PABX)

Rua Jose de Magalhães, 450

CEP: 04026-090 — São Paulo
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Subprefeitura

de Parelheiros

Tel.: (0xx11) 5921-3636 (PABX)

Av. Sadamu Inoue, 190

CEP: 04825-000 — São Paulo

Subprefeitura de

Aricanduva/Vila

Formosa

Tel.: (0xx11) 6674-9900 (PABX)

Av. Dr. Eduardo Cotching, 2114

CEP: 03356-001 — São Paulo

Subprefeitura de

M'Boi Mirim

Tel.: (0xx11) 5891-1162 (PABX)

Rua Jose Taciano Flores, 440 — São Paulo

Subprefeitura do

Itaim Paulista

Tels.: (0xx11) 6963-3483/6137-1280
Fax: (0xx11) 6963-3483
Rua Jose Cardoso Pimentel, 14
CEP: 08110-490 — São Paulo

Subprefeitura da

Casa Verde

Tels.: (0xx11) 3858-7744/266-3879

Rua Zanzibar, 301

CEP: 02512-010 — São Paulo

Subprefeitura

de Ermelino

Matarazzo

Tel.: (0xx11) 6148-6585 (PABX)
Fax: (0xx11) 6943-9688
Av. São Miguel, 5977

CEP: 03806-010 — São Paulo

Subprefeitura da

Cidade Ademar

Tel.: (0xx11) 5632-1718 (PABX)

Rua Arnaldo Magnicaro, 1254

CEP: 04691-060 — São Paulo
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Subprefeitura

da Cidade

Tiradentes

Tel.: (0xx11) 6282-8887 (PABX)

Estrada do Iguatemi, 2881 — São Paulo
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Na Internet
Fonte: http://www.serasa.com.br

Instituto de Ciências

Biológicas

http://www.crono.icb.usp.br

Site sobre o relógio biológico do corpo humano, com

textos que abordam o sono do idoso.

Casa Segura

http://www.casasegura.arp.br

Elaborado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e

Traumatologia e pela arquiteta Cybele Ferreira Monteiro

de Barros, o site mostra como deve ser a casa ideal do

idoso para evitar acidentes domésticos. 

Ipea

http://www.ipea.gov.br

Possui textos de análise da situação econômica e demo-

gráfica dos idosos no País, no link "Textos para

Discussão".

http://www.mpdft.gov.br/cartilha_idoso

Elaborada pelo Ministério Público do Distrito Federal, tem

informações sobre os direitos dos idosos.

Cartilha do Idoso

do Ministério

Público do Distrito

Federal

Conselho Nacional

do Idoso

http://www.mj.gov.br/cndi

Site oficial do conselho.
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Portal da

Sexualidade

http://www.portaldasexualidade.com.br
Textos sobre sexualidade em geral, inclusive na terceira
idade, mantido pelo programa Prosex, do Hospital das
Clínicas de São Paulo.

Centro Internacional
para o

Envelhecimento
Saudável

http://www.cies.org.br

Site do Cies abriga informações sobre cursos, saúde dos

idosos e serviços em geral.

SeniorNet
http://www.senioridade.com.br
Site voltado para profissionais maduros que estão no
mercado de trabalho.

Idade Ativa
http://www.techway.com.br/techway/revista_idoso/index.htm
Revista eletrônica da terceira idade produzida por alunos
de pós-graduação da Unicamp.

Ministério da Saúde
http://www.saude.gov.br
Informações sobre saúde e cartilha voltada para a ter-
ceira idade.

Cartilha do Idoso do

Serasa
http://www.serasa.com.br
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Caixa Econômica

Federal

http://www.caixa.gov.br

Informações sobre regras de saque do FGTS e PIS.

IBGE
http://www.ibge.gov.br

Dados estatísticos sobre a população idosa do País.

Direitos do idoso

http://www.prodam.sp.gov.br/idososp/direito.htm

Voltado para os moradores de São Paulo, relaciona os

direitos dos idosos garantidos por leis municipais, além

dos previstos na legislação federal.

Portal da Família
http://www.portaldafamilia.org.br

Informações voltadas para os idosos que são avós.

RG Nutri
http://www.rgnutri.com.br

Dicas de nutrição e alimentação para idosos.
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Instituto do Sono http://www.sono.org.br

Secretaria de

Segurança Pública

do Estado de São

Paulo

http://www.ssp.sp.gov.br

Procon — SP http://www.procon.sp.gov.br

Idade Maior
http://www.idademaior.com.br

Revista eletrônica voltada para a terceira idade, com

informações sobre lazer, saúde e direitos dos idosos.

Sociedade Brasileira

de Ortopedia e

Traumatologia
http://www.sbot.org.br

Previdência Social

http://www.mpas.gov.br

Informações sobre aposentadorias por idade e invalidez

e auxílio-doença.



Companhia de

Engenharia de

Tráfego de São

Paulo

http://www.cetsp.com.br

Associação

Brasileira de

Medicina de Tráfego

http://www.abramet.org.br

Sociedade Brasileira

de Vigilância de

Medicamentos

http://www.sobravime.org.br

Funasa http://www.funasa.gov.br

Sociedade Brasileira

de Geriatria e

Gerontologia

http://www.sbgg.org.br

Instituto Brasileiro

de Ciências

Criminais

http://www.ibccrim.org.br

69XI - Endereços úteis



Apoio:

Departamento de Cultura e Eventos

Secretaria do Jovem Advogado

Núcleo de Desenvolvimento Acadêmico

Ordem dos Advogados do Brasil
Secção de São Paulo



P R O J E TO S  S O C I A I S  U N I N OV E :

P r o j e t o s  I m p l e m e n t a d o s

Brincar é Coisa Séria
Cartilha de Aproveitamento de Alimentos
Cartilha de Prevenção da Obesidade Infantil
Coleta Seletiva de Lixo
Comunicação Comunitária: Uso Sustentável dos Recursos
Ambientais - Água e Energia Elétrica
Crescendo com Saúde na Uninove
Escola da Família
Escolas - Irmãs – Fome-Zero
Farmácia Universitária
Formação de Gestores Sociais
Inclusão Digital
Informática para 3ª Idade
Jornada de Odontologia
Jovens Acolhedores
Jovem Cidadão – Primeiro Emprego
Laboratório de Tecnologia Farmacêutica
Manipulação de Alimentos
Monitoria Cidadã
Neja – Núcleo de Educação de Jovens e Adultos:

– Pai – Programa de Alfabetização e Inclusão
– Oficina Boracea
– Programa Brasil Alfabetizado/Mec

Nevici – Núcleo de Estudos Sobre a Violência e a
Conquista da Cidadania:

– Encaminhamento Psicológico
– Talentos da Casa
– Visitas ao MAM
– Teatro

Parceria Ação Criança no Combate à Desnutrição Infantil
Oficina de Redação
Preenchimento do Imposto de Renda –  Auxílio à
Comunidade Interna
Projeto de Saúde Comunitária – PSC
Reforço de Matemática e Português
Robótica para Comunidade
Sementeira - Formação de Leitores
Teia do Saber
Unisol – Universidade Solidária
Univai – Uninove Vai à Escola Pública

A t e n d i m e n t o  C o m u n i t á r i o

Clínica-Escola de Fisioterapia
– Bebês Prematuros:Acompanhamento
– Qualidade de Vida Para a Terceira Idade
Clínica de Odontologia
Núcleos de Prática Jurídica

A t i v i d a d e s  e  a ç õ e s  p o n t u a i s

Basta Ter um Coração
Campanha de Doação de Sangue
Campanha de Vacinação 
Campanha do Agasalho
Dia Mundial da Saúde
Feira da Saúde

Além de um dever,
é a maior satisfação!

Responsabilidade
Social
Responsabilidade
Social

www.uninove.br 0800-70-10-999


