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Neste guia, você encontrará informações 
sobre direitos e serviços que atendem as 
pessoas idosas.

Mas quem é considerado pessoa idosa?

Conforme o Estatuto do Idoso, no Brasil, 
são consideradas idosas, as pessoas acima 
de 60 anos. 





Envelhecimento

Envelhecer compreende “um processo dinâmico, progres-
sivo e irreversível, caracterizado por manifestações      
variadas nos campos biológicos, psíquicos e sociais”.

Martínez et al (1994)

12



Envelhecimento ativo é 
um termo muito utilizado 
atualmente.

E você, sabe o que significa 
envelhecer ativamente?
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Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS (2005), o 
envelhecimento ativo é o processo de otimização das 
oportunidades de saúde, participação e segurança, com o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as 
pessoas ficam mais velhas. 

O propósito do envelhecimento ativo é oportunizar uma vida 
saudável a todos que estão em processo de envelhecimento 
em suas múltiplas dimensões: cronológica, biológica, psicológica, 
política, cultural e social. Trata-se de uma construção social que 
permite a cada indivíduo o reconhecimento de seu potencial 
ao longo do curso de vida.
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Participação, saúde e
segurança envolvem:

A oportunidade que a pessoa idosa possui em aprender durante o curso 
da vida, participando da vida familiar e comunitária;

Redução dos fatores de risco associados às principais doenças e aumento 
dos fatores que protegem a saúde durante a vida, por meio de serviços 
acessíveis e de qualidade, adequados à pessoa idosa durante o processo 
de envelhecimento;

Garantir a proteção, segurança e dignidade às pessoas idosas, no que se 
refere aos seus direitos e necessidades.
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Conselho Municipal do Idoso

O símbolo gráfico utilizado para representar 
a pessoa idosa está de cara nova, a pessoa 
com 60 anos ou mais não necessariamente 
se identifica como alguém velho e que usa 
bengala. A terceira idade oferece muito mais 
do que isso e deve ser representada tal 
como é: alegre e cheia de energia!

Pensando nisso desenvolvemos uma nova 
identidade visual que passe a ideia de idosos 
fortes e ativos, que possuam juventude 
intelectual, mas de uma forma que não 
comprometa a delicadeza e a generosidade 
que possuem.
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Conheça mais sobre a legislação que trata 
sobre a pessoa idosa:

Lei nº 8.842
de 1994

Politica Nacional do 
idoso e Conselho 
Nacional do Idoso

Tem por objetivo assegurar os direitos 
sociais da pessoa idosa, criando condições 
para promover sua autonomia, integração e 
participação efetiva na sociedade.

Lei Municipal 
nº 6071 de 2003

Conselho Municipal do 
Idoso - CMI

Conselho Municipal do Idoso é um órgão de 
representação dos idosos, e de interlocução 
junto à comunidade e aos poderes públicos 
na busca de soluções compartilhadas no que 
diz respeito a pessoa idosa.

O papel do Conselho é consultivo, normati-
vo, deliberativo e formador de políticas 
dirigidas à pessoa idosa. Tem por competên-
cia a formulação, coordenação, supervisão e 
avaliação da Política Municipal do Idoso.
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Lei nº 10.741
de 2003

Estatuto do Idoso Destinado a regular os direitos assegurados 
às pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos.

Lei Municipal nº 
7.636 de 2013

Política Municipal do 
Idoso

Tem por objetivo assegurar os direitos 
sociais da pessoa idosa.

Tem por objetivo coordenar, acompanhar e 
avaliar as ações relativas à Política Municipal 
do Idoso, com a finalidade de implantar e 
fortalecer políticas públicas que assegurem os 
direitos sociais da pessoa idosa do município.

Coordenadoria
Municipal do Idoso

Lei nº 14.254, 
de 2013

Conselho Estadual da 
Pessoa Idosa

Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual 
da Pessoa Idosa − CEI/RS.

Lei nº 7.346
de 2011

Fundo Municipal do 
Idoso

Lei de Criação do Fundo cujo objetivo é 
captação de recursos que devem ser 
destinados ao atendimento às políticas, 
programas e ações voltados ao atendimento 
das pessoas idosas de Caxias do Sul.
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Fundo Municipal do Idoso – FUMDI

Trata-se de um fundo especial, cujos recursos devem ser 
destinados ao atendimento das políticas, programas e 
ações voltadas ao atendimento do idoso de Caxias do Sul.
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Você já conhece o FUMDI?

Sabia que você pode contribuir também? 
Saiba como através do site: fmi.fas.caxias.rs.gov.br ou pelo telefone: 3901.1253
E-mail: jvargas@fas.caxias.rs.gov.br ou cmi@fas.caxias.rs.gov.br 

A principal fonte de captação de recursos do FUMDI é por intermédio da desti-
nação de parte do Imposto de Renda. Você, pessoa física ou jurídica, também 
pode contribuir e é importante lembrar que esta doação não implica em 
nenhum ônus. Esta ação oportuniza o financiamento de programas e ações de 
nosso Município que atendem ao público idoso e contribuem na melhoria da 
qualidade de vida destas pessoas. 

Então, contamos com você, para que possamos oferecer às pessoas idosas de 
nossa cidade, atividades que proporcionem bem-estar físico e mental, fortale-
cendo a autonomia e a satisfação de necessidades dessa população. 
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Direitos Fundamentais da Pessoa Idosa

O Estatuto do Idoso prevê as garantias mínimas para que 
se assegure um processo de envelhecimento humano com 
qualidade. É de responsabilidade da família, da comunida-
de e poder público, proporcionar com absoluta prioridade, 
o acesso aos direitos básicos para que a pessoa idosa 
tenha suas necessidades atendidas.

Conheça os direitos fundamentais da pessoa idosa e os 
serviços disponíveis, que contribuem para a garantia dos 
seus direitos.
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O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um 
direito social, sendo obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a 
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condi-
ções de dignidade.

Direito à vida

Liberdade compreende a possibilidade de ir e vir, de expressar opini-
ões, crenças e cultos religiosos, participação na vida familiar, comuni-
tária e política. Direito ao respeito e dignidade consiste na inviolabili-
dade da integridade física, psíquica e moral da pessoa idosa.

Direito à liberdade, respeito e dignidade
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A violência é uma das formas de ferir a dignidade da pessoa 
idosa e é o Estatuto do Idoso o instrumento normativo que 
protege a pessoa idosa contra abusos, maus-tratos e crimes.

Alguns tipos de violência:

Violência física: é o uso da força física que acaba por machucar e obrigar 
o idoso fazer algo que não deseja.

Violência psicológica: são agressões verbais, gestuais, restringe a liber-
dade do idoso, podendo prejudicar sua saúde física e mental.

Violência financeira: exploração dos bens da pessoa idosa sem o consen-
timento da mesma. 

Negligência e abandono: ausência dos responsáveis pelo idoso, bem 
como reclusão ou omissão de cuidados necessários ao idoso.
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Todo o tipo de violência deve ser denunciada!

Então, não sofra em silêncio, diante de uma situação de 
agressão, DENUNCIE!

    Disque 100
     Serviço gratuito 24 horas.

A identidade de quem denuncia é preservada.

Se você, ou alguém que conhece estiver passando 
por alguma situação descrita abaixo, DENUNCIE!
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São órgãos de proteção:

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção 
Social (SMSPPS)

Vinculadas à SMSPPS, as Coordenadorias Municipais - de Promoção de Igualda-
de Racial, da Mulher, da Acessibilidade e da Juventude - desenvolvem ativida-
des preventivas, de fortalecimentos das políticas públicas, de orientação e dis-
seminação de informações sobre direitos, visando diminuir a violência, a dis-
criminação e a exclusão social. Além disso, o Centro de Referência da Mulher, 
acolhe, escuta, orienta e encaminha mulheres em situação de violência domés-
tica e familiar.
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Outra ação importante da SMSPPS é o Programa Caxias da Paz, que através 
das Centrais de Pacificação Social atende a comunidade por meio de círculos 
restaurativos, buscando a mediação de conflitos e difusão da cultura da paz. 
Importante mencionar que além dessas ações, a SMSPPS, através do Banco de 
Alimentos distribui alimentos perecíveis e não-perecíveis para a rede de servi-
ços socioassistenciais do município, incluindo os ofertados para idosos.

Endereço: Rua Alfredo Chaves, 1333, Bairro Exposição
Telefone: (54) 3218.6040

Conselho Municipal do Idoso - CMI
Endereço: Rua Borges de Medeiros, 211, Centro (junto à SMEL) 
Telefone: (54) 3901.1253
Para atendimentos de denúncias das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.
Outros atendimentos das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
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Coordenadoria do Idoso
Endereço: Rua Alfredo Chaves, 1333, Exposição
Telefone: (54) 3218.6000

Ministério Público Estadual
Av. Independência, 2372, Panazzolo 
Telefone: (54) 3216.5300

Você conhece a Defensoria Pública?

A Defensoria Pública existe para assegurar o acesso à justiça de forma gratuita.

Endereço: Av. Independência, 2393, salas 1 e 2, Panazzolo.
Telefone: (54) 3228.9566 ou 3228.2298
E-mail: familiacaxias@defensoria.rs.gov.br
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Horário de Atendimento: de segunda-feira a quinta-feira, das 9h ás 12h e das 
13h às 18h. Às sextas-feiras em regime de plantão, com atendimento de urgên-
cias e emergências (risco à saúde, risco de vida, risco à liberdade, etc).
Aos idosos o atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 18h.

Delegacia de Polícia Especializada no atendimento ao Idoso no RS (POA) 
Endereço: Av Ipiranga, 1803
Telefone: (51) 3288.2390 ou 3288.2394
E-mail: idoso-dp@pc.rs.gov.br

Serviço de Assistência Jurídica da UCS (SAJU)
Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, Bloco 24, Petropólis
Telefone: (54) 3218.2276 ou 3218.2599
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Rede de Proteção ao Idoso em Situação de Violência 
existem serviços que podem apoiar o idoso no mo-
mento de sofrimento, são eles: 

CENTRO DIA PARA IDOSOS: Centro de Convivência Capuchinhos - CCC e Centro de 
Convivência Paz e Bem: maiores informações pg 85.

CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referên-
cia Especializado de Assistência Social): maiores informações pg 65.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), programa de estratégia de saúde da familia 
e agentes comunitários de saúde: maiores informações pg 38.
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Ações realizadas para enfrentamento à 
violência contra a pessoa idosa:

A nível Central da Secretaria Municipal da Saúde (SMS):

Realização de um diagnóstico das situações de violência notificadas na SMS 
por meio de um estudo qualitativo por amostragem;

Constituição de um comitê intersetorial (Saúde e FAS) com o propósito de cen-
tralizar as informações e construção de um plano de cuidado intersetorial;

Revisão dos processos de trabalho das equipes da Saúde e FAS;

Elaboração de um instrumento para qualificar as informações recebidas sobre 
as situações de violência.
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Nos serviços de Saúde:

A rede dos serviços de Atenção Básica, os serviços 
especializados e os serviços de saúde mental 
abordam o sujeito e seus familiares, incluindo-os 
nas políticas implantadas na SMS. Para mais infor-
mações contatar com a UBS de referência, a lista-
gem das UBS's e demais serviços da Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) estão disponíveis na 
página 38.
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Fundação Caxias 
Um projeto da Prefeitura de Caxias do Sul, da Fundação Caxias, da Legião 
Franciscana de Assistência aos Necessitados (LEFAN) e do Instituto Elisabetha 
Randon. O Banco de Refeições Coletivas foi criado com o objetivo de aprovei-
tar o excedente produzido pelas maiores empresas de refeições coletivas do 
município. Telefone: (54) 3223.0528.

Direito à alimentação
A Diretoria de Segurança Alimentar e Inclusão Social (SAIS) é a unidade de 
governo que concentra as estratégias governamentais para a garantia da 
segurança alimentar e nutricional da população. Compõe essa diretoria:

Restaurante Popular
É uma unidade de alimentação e nutrição que tem como princípios fundamen-
tais a produção e a distribuição de refeições saudáveis a preços acessíveis
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para pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. São servidas dia-
riamente cerca de 800 refeições, custando apenas R$ 1,00 cada.

Endereço: Rua Vinte de Setembro, 2420, Centro
Telefones: (54) 3901.1200 ou 3021.3190

Cozinhas Comunitárias
São unidades de alimentação e nutrição, fruto de parceria do Governo Federal 
com a prefeitura. As refeições são distribuídas no local para as famílias cadas-
tradas pelas equipes de assistência social.

Cozinha Comunitária Mariani
Endereço: Rua Claudiomar da Cruz, 22, Loteamento Mariani 
Telefone: (54) 3211.5943

Cozinha Comunitária Canyon
Endereço: Rua da Esperança, prédio 02, Loteamento Canyon.
Telefone: (54) 3227.6246
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Direito à saúde

O Estatuto assegura atenção integral à saúde do idoso, por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e garante também a distribuição gratuita de medicamentos de uso 
continuado, próteses, órteses e outros recursos relacionados ao tratamento de 
doenças.

Secretaria Municipal da Saúde:

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) é responsável pela gestão plena do 
Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade de Caxias do Sul.  É de responsabilidade 
da SMS a formulação e a implantação de políticas, programas e projetos que 
visem à promoção de uma saúde de qualidade aos usuários do SUS. 
Horário: das 8h às 17h
Endereço: Rua Marechal Floriano, 421, Centro
Telefone: (54) 3290.4400 
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Unidade Básica de Saúde (UBS)

É porta de entrada dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) para toda a 
Rede de Atenção à Saúde, conforme necessidade, o usuário é encaminhado 
para demais serviços da rede. Nas UBS's, é possível receber atendimentos nas 
áreas da pediatria, ginecologia, clínica geral, enfermagem, nutricionista, odon-
tologia e assistência social. 

Algumas UBS's contam com equipes de saúde da família e agentes comunitá-
rios de saúde (ACS). 

A equipe de saúde da família é composta no mínimo por: médico, enfermeiro, 
auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde que traba-
lham de maneira integrada, oferecendo suporte às equipes no mesmo local de 
trabalho.

Os Agentes Comunitários de Saúde são profissionais que residem na própria 
comunidade em que trabalham; Orientam, sugestionam e apoiam, acompa-
nhando as situações de agravos, buscando encontrar alternativas para a melho-
ria da qualidade e estilo de vida.
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Cuide-se bem na Unidade Básica de Saúde de
referência de seu bairro:

              UBS                                 Endereço                             Telefone

Alvorada                                     Rua Sargento Venino Vargas, 201                                 (54) 3901.1304

Ana Rech                                    Rua Antônio Tomé, 40                                                       (54) 3901.1461

Bela Vista                                   Rua Valentim Comerlatto, 983                                       (54) 3901.1321

Belo Horizonte                          Av. dos Metalúrgicos, 704                                               (54) 3901.7900

Campos da Serra                      Rua Marieli Cardoso de Oliveira, 152                          (54) 3901.8015

Centenário                                 Rua Saturnino Pereira, 160                                             (54) 3901.1282

Centro de Saúde                      Rua Pinheiro Machado, 1258                                          (54) 3901.1419

Cinquentenário                        Rua Bento Gonçalves, 2859                                             (54) 3901-2313

Cristo Operário                        Rua Santa Francisca Xavier Cabrini, 1375                    (54) 3901.1385

Criúva                                          Av. 15 de Novembro, 590                                                 (54) 3267.8030

Cruzeiro                                      Rua Hércules,1917                                                             (54) 3901.1211

Desvio Rizzo                              Rua Serafino Zattera, 189                                                (54) 3901.1312
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Diamantino                                Rua Angelo Panozzo, 150                                                    (54) 3901.1362

Eldorado                                     Rua Armando Claudino Canalli, 264                                (54) 3901.1366

Esplanada                                   Av. Bom Pastor, 2225                                                           (54) 3901.1239

Fátima Alta                                 Rua Izabel Pezzi, 593                                               (54) 3901.1280 | 3901.2295

Fátima Baixa                              Rua Dr. Mário Lopes, 860                                                    (54) 3901.2310

Fazenda Souza                          Rua Rosa Sgarbi, 5006                                                         (54) 3901.1373

Forqueta                                     Rua Alcides Lazzari, 530                                                      (54) 3901.1191

Galópolis                                     Rua Edviges Galló, 47                                                           (54) 3901.1464

Madureira                                   Rua Virgílio Ramos, 276                                                      (54) 3901.1230

Mariani                                        Rua Vergínia Botini Reuse, 299                                         (54) 3901.1293

Parque Oásis                             Rua Bortolo Zanrosso, 433                                                 (54) 3901.1425

Pioneiro                                      Rua Frederico Bergman, 3170                                           (54) 3901.1283

Planalto                                      Rua Arthur Rodolfo Rossarolla, 508                                 (54) 3901.1319

Planalto Rio Branco                Rua Cristino Ramos de Oliveira, 285                                (54) 3901.1231

Reolon                                         Rua Andressa Tamagno, 160                                              (54) 3901.1202

Rio Branco                                  Av. Rio Branco, 1619                                                             (54) 3901.8028

Sagrada Família                        Rua Candido João Calcagnotto, 553                                (54) 3901.1364

Salgado Filho                            Rua Marcelo Felippi, 268                                                     (54) 3901.1216
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Santa Fé                                      Av. Santa Fé, 349                                                                  (54) 3901.1281

Santa Lúcia Cohab                   Rua Padre Aquilino Francesquet, 303                           (54) 3901.1198

Santa Lúcia do Piaí                  Rua Rosa Franciozi Giordani, 560                                    (54) 3266.1389

São Caetano                              Rua Pixinguinha, 2466                                                        (54) 3901.2509

São Ciro                                       Rua Joaquim Oss, 83                                                          (54) 3901.1361

São José                                      Rua D. Pedro II, 350                                                             (54) 3901.1279

São Leopoldo                            Rua Sapucaia, 101                                                                (54) 3901.1472

São Vicente                               Rua Assis Brasil, 629                                                            (54) 3901.1322

São Victor Cohab                     Rua Dirceu Corsetti, 230                                                    (54) 3901.2300

Século XX                                   Rua Nelson Michelon, 111                                                 (54) 3901.1327

Serrano                                       Rua Alcides Ramos, 1307                                                   (54) 3901.7903

Tijuca                                           Rua Nilo Benfica da Rocha, 633                                       (54) 3901.1289

Vila Cristina                               Rua da Cidadania, 426                                                        (54) 3287.1108

Vila Ipê                                        Rua Antônio Andrighetti, 2290                                       (54) 3901.1455

Vila Lobos                                  Rua da Felicidade, 490                                                        (54) 3901.2304

Vila Oliva                                    Av. Gavioli, 5575                                                                   (54) 3901.1188

Vila Seca                                     Rua Ilário Balbinotti, 132                                                   (54) 3267.6032

40



Centro de Atendimento Psicossocial da Saúde

CAPS Cidadania – Saúde Mental (para pacientes com transtornos mentais 
graves - acesso direto no serviço mediante contato)
Horário: das 8h às 18h
Rua Plácido de Castro, 733, Exposição
Telefone: (54) 3901.1324 

CAPS Reviver – Álcool e Drogas (serviços para pessoas que fazem uso abusivo 
e prejudicial de álcool e outras drogas - o acesso é direto nos serviços para 
primeiro acolhimento ou por agendamento)
Horário: aberto 24 horas
Avenida Circular Pedro Mocelin, 4683, Cinquentenário
Telefones: (54) 3901.1302 ou 3901.1217 
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CAPS Novo Amanhã - Álcool e Drogas (serviços para pessoas que fazem uso 
abusivo e prejudicial de álcool e outras drogas - o acesso é direto nos serviços 
para primeiro acolhimento ou por agendamento)
Horário: aberto 24 horas
Rua Padre Tiago Alberioni, 290, São Ciro
Telefone: (54) 2101.0555

CAIS Mental - (para pacientes idosos que 
necessitam de suporte psicológico e psquiátrico; 
encaminhamento realizado pela UBS).
Horário: das 7h30 às 17h
Rua Sinimbu, 2231, segundo andar, Centro
Telefone: (54) 3901.1458 
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Centro Especializado de Saúde (CES)
Horário: das 7h às 18h30
Rua Sinimbu, 2231, Centro 
Telefone: (54) 3217.8833

Central de Exames
Rua Marechal Floriano, 421, segundo andar, Centro 
Telefones: (54) 3290.4541 ou 3290.4537 

Hemocentro Regional de Caxias do Sul (HEMOCS)
Horário: das 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira; e das 8h às 12h, no sábado
Rua Ernesto Alves, 2260, Centro 
Telefones: (54) 3290.4536 ou 3290.4580

Centro de Especialidades Odontológicas - CEO
Horário: das 8h às 17h 
Rua Ernesto Alves, 2260, Centro 
Telefone: (54) 3290.4526
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Serviço Municipal de Infectologia
Horário: das 7h às 16h
Rua Sinimbu, 2231, Centro 
Telefone: (54) 3217.8833, ramal 213 

Pronto Atendimento 24 Horas (PA 24h) 
Rua Marechal Floriano, 421, Centro
Atendimento ao público: 24 horas
Telefone: (54) 3290.4470

Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h)
Rua João Gregório Paniz, 602, Centenário II
Atendimento ao público: 24 horas
Telefone: (54) 3901.1625 ou 3220.5859

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
Rua Marechal Floriano, 421
Telefone: 192 44





Hospitais em Caxias do Sul
Clínica Paulo Guedes 
Rua Rio Branco, 1554, Ana Rech
Telefone: (54) 3283.1255

Hospital Geral  
Rua Prof. Antonio Zignolli, 255, Petrópolis
Telefone: (54) 3218.7200

Hospital do Círculo
Rua General Arcy da Rocha Nóbrega, 421, 
Jardim Margarida
Telefone: (54) 3218.4000

Hospital Virvi Ramos - Fátima
Rua Alexandre Fleming, 454, Madureira
Telefone: (54) 2108.8302

Hospital Pompéia 
Av. Júlio de Castilhos, 2030, Centro
Telefones: (54) 3220.8000 | 3223.2077

Hospital Saúde
Rua Vinte de Setembro, 2311, Centro
Telefones: (54) 3223.2699 | 3026.2699

Hospital Unimed 
Rua Carlos Bianchini, 1744, Marechal 
Floriano
Fone: (54) 3202.9000

Demais serviços:  Associação Brasileira de Alzheimer e Doenças Similares - oferece palestras 
gratuitas, cursos e grupos de apoio a cuidadores e familiares. Endereço: Rua Ernesto Marsiaj, 
675. Bairro Petrópolis - Sala A. Telefones: (54) 98402.4022 | 98136.6548
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Direito formação, treinamento e 
aperfeiçoamento

Secretaria Municipal de Educação – SMED

Tem como funções o planejamento, a coordenação, a execução e a avaliação 
das políticas públicas voltadas à Educação Básica em Caxias do Sul, fazendo a 
integração delas com as políticas e planos educacionais dos governos federal e 
estadual. Também, oferece e promove a Educação Infantil, o Ensino Fundamen-
tal e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Endereço: Rua Borges de Medeiros, 260, Centro. 
Telefones: (54) 3901.2321 | 3901.2323 | 3901.2324
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A Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

É uma forma de ensino da rede pública no Brasil, com o objetivo de desenvolver 
o ensino fundamental e médio com qualidade, para as pessoas que não pos-
suem idade escolar e oportunidade. Em Caxias do Sul, seis escolas municipais 
oferecem essa modalidade de ensino.

 E.M.E.F. Caldas Júnior: Rua Otone Bassanesi, 225, Petrópolis

 E.M.E.F. Dolaimes Stédile Angeli: Rua João Gregório Paniz, 722, Loteamento  
 São Luiz – Centenário

 E.M.E.F. Guerino Zugno: Rua Anselmo Negrini, 620, Planalto

 E.M.E.F. Prefeito Luciano Corsetti: Travessa Vacaria, 312, Kayser

 E.M.E.F Presidente Castelo Branco: Avenida Dr. Renato Del Mese, 1675, Nossa  
 Senhora de Fátima

 E.M.E.F. Rosário de São Francisco: Rua Benjamim Custódio de Oliveira, 1023,  
 Loteamento Vila do Rosário, Charqueadas
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Instituições de Ensino Superior que oferecem 
serviços aos idosos:

UCS – Universidade de Caxias do Sul

Programa UCS Sênior – Educação e Longevidade
 Desenvolve ações educativas para pessoas a partir dos 50 anos de idade, em 
três áreas do conhecimento: Envelhecimento Ativo, Linguagens e Filosofia de Vida. A 
programação semanal inclui aulas de dança, literatura, corpo e mente em movimento, 
musculação, ginástica funcional, ginástica recreativa, hidroginástica, natação, estilo 
não tem idade, cérebro ativo, yoga, pilates, jardim e horta orgânica, agroecologia, 
coisas da vida, envelhecimento e cultura, meditação ativa, reinventando a vida, espiri-
tualidade no cotidiano, teatro, canto coral, tecnologias digitais e línguas estrangeiras 
modernas.

Endereço: Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, Petrópolis
Central de Atendimento: Telefone (54) 3218.2355 ou 3218.2705
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FSG - Centro Universitário

Grupo de Estudo e Pesquisa em Processos do Envelhecimento - GEPPE.
Laboratório Escola de Biomedicina - LEB.

Endereço: Rua Marechal Floriano, 1229, São Pelegrino.
Telefone: (54) 2101.6000 
E-mail: leb@fsg.edu.br - LEB
geppe.fsg@gmail.com - GEPPE

Programas e Serviços: 
* Exames laboratoriais.
* Atividades diversas elaboradas durante o semestre no
Centro Integrado de Saúde da FSG.

Telefones: 54 3022.8400 | 54 3022.8401
Endereço: Rua Marechal Floriano, 1229.
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h e das 13h às 18h.
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Direito ao esporte, cultura e lazer
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL

A SMEL qualifica seu atendimento através de programas e projetos das divisões 
do esporte e do lazer, voltadas à pessoa idosa, sendo elas:

Programa Conviver – atende pessoas com 60 anos ou mais a fim de conservar 
e valorizar a qualidade de vida dos participantes.

Programa Ginástica Sênior – atende pessoas com 60 anos ou mais a fim de 
proporcionar qualidade de vida aos participantes, melhorando as capacidades 
físicas.

Câmbio – atende pessoas acima de 50 anos, através do desenvolvimento de 
jogos adaptados em sua forma de jogar, adaptando as regras de acordo com 
condições de participação, independente de seu condicionamento físico ou de 
suas habilidades desportivas, com o objetivo de integração.
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Academia Para Todos – visa a melhoria da condição física, qualidade de vida, 
saúde e também proporciona momentos de lazer aos seus frequentadores.

Pilates - atende pessoas acima de 50 anos, oferecendo exercícios que traba-
lham os fundamentos do Mat Pilates, como a respiração, percepção corporal, 
força, equilíbrio, flexibilidade além da saúde mental. 

Demais informações referentes aos dias e horários de atendimento nos 
locais/bairros, em cada um dos Programas, entrar em contato com a Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), pelo telefone (54) 3901.1265.
Endereço: Rua Borges de Medeiros, 211, Centro.
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Secretaria da Cultura - SMC

A SMC promove ações culturais valorizando a liberdade e a diversidade entre 
toda comunidade.

Na Estação Férrea são oferecidos os seguintes serviços:

Biblioteca da Estação, Jardim da Leitura e Expresso da Leitura
Telefone: (54) 3901.1620

Unidade de Arte e Cultura Popular
Divisão de Financiamento e Fomento à Cultura: Lei de Incentivo à Cultura e Financiarte
Endereço: Rua Augusto Pestana, 50, São Pelegrino (Estação Férrea)
Telefone: (54) 3901.1338
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Praça CEU Cidade Nova I - Centro de Artes e Esportes Unificados

O Centro de Artes e Esportes Unificados é um equipamento público estrutura-
do para integrar atividades e serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, 
formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços socioassisten-
ciais, políticas de prevenção à violência e inclusão digital. A Praça CEU Cidade 
Nova I possui cineteatro, biblioteca, telecentro, salas de oficinas, quadras de 
esportes, parquinho infantil, pista de caminhada, pista de skate e atendimento 
do CRAS Oeste.

Este novo espaço será inaugurado em dezembro de 2018.
Endereço: Rua Abel Postali, 1767, Cidade Nova
Horário: 8h às 12h e das 13h às 17h (atendimento CRAS)
Contato: Unidade de Arte e Cultura Popular – (54) 3901.1386 
E-mail: arteeculturapopular@caxias.rs.gov.br
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Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho

São oferecidos os seguintes serviços: Sala de Cinema Ulysses Geremia; Galeria 
de Artes e Sala de Exposições; AMARP (Acervo Municipal de Artes Plásticas); 
Sala de Teatro Valentim Lazzarotto; Unidade de Dança - Cia Municipal de Dança 
e Escola Preparatória de Dança; Unidade de Música; Unidade de Artes Visuais; 
Unidade de Teatro; e Zarabatana Café/ Bar.

Endereço: Rua Luiz Antunes, 312, Panazzolo
Telefone: (54) 3901.1316 | 3222.0643 | 3222.0996 | 3228.6079 
Horário: segunda a sexta das 8h às 23h, sábado e domingo das 15h às 23h
Email: centrodecultura@caxias.rs.gov.br

Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima 

Endereço: Rua Dr. Montaury, 1333, Centro
Telefone: 3221.3697

Abriga em seu espaço: Teatro Municipal; Galeria Municipal de Arte; e Bibliote-
ca Municipal Dr. Demetrio Niederauer.
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Direito ao Trabalho
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho e Emprego - SDETE 

Endereço: Rua Alfredo Chaves, 1333, Exposição
Horário: segunda a sexta das 10h às 16h
Telefone: (54) 3218.6000 – ramal 6461 | E-mail: sdete@caxias.rs.gov.br 

Geração de trabalho, emprego e renda

Arte de Empreender
Destinado às comunidades dos distritos e de quatro regiões administrativas de 
Caxias do Sul, o programa Arte de Empreender tem como objetivo despertar 
atitudes empreendedoras por meio de ações como oficinas de empreendedo-
rismo e profissionalizantes, visitas técnicas, palestras e feiras. 
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Informações: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e 
Emprego - Sdete
Telefone: (54) 3218.6000, ramal 6489

Banco do Vestuário
Tem por objetivo a geração de trabalho e renda, contribuindo para capacitação e inclusão de 
pessoas no mercado de trabalho. Fomenta a geração de renda aos usuários do Banco do Ves-
tuário, proporcionando espaço de treinamento colaborativo por meio da especialização 
técnica de confecção de produtos. Conta com central de resíduos, oficinas de vestuário e 
artesanato, cursos de corte e costura e modelagem, além do Projeto Sala de Costura, onde 
voluntários confeccionam produtos demandados para órgãos municipais e secretarias.

Endereço: Rua Francisco Camatti, 792, Madureira
Telefone: (54) 3901.1457
E-mail: dbmaino@caxias.rs.gov.br
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Os CIAD's são laboratórios de informática, abertos à comunidade, que ofere-
cem serviços de inclusão e alfabetização digital gratuitos. Contam com um(a) 
monitor(a) no turno da tarde, para orientação e acompanhamento aos serviços 
prestados.

Telefone: (54) 3218-6000 – Ramal 6489
Serviço disponível para usuários de todas as idades e de ambos os sexos.
 
CIAD Ana Rech 
Endereço: Praça Pedavena, s/nº, sala adjunta à Subprefeitura de Ana Rech
Telefone: (54) 3901.1471 | E-mail: ciadanarech@caxias.rs.gov.br

CIAD Criúva 
Endereço: Rua 15 de Novembro, s/nº, nas dependências da E. E. E. M. João Pilati 
Teefone: (54) 3267.8072 | 3267.8177 | 3267.8010 (subprefeitura)
E-mail: ciadcriuva@caxias.rs.gov.br

Centros de Inclusão e
Alfabetização Digital - CIAD’s
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CIAD Desvio Rizzo
Endereço: Rua Romano Zatera,1100, sala adjunta à Subprefeitura do Desvio Rizzo
Telefone: (54) 3901.1310 | E-mail: ciaddesviorizzo@caxias.rs.gov.br

CIAD Fazenda Souza 
Endereço: Av. Dante Marcucci, 5747, sala adjunta à Subprefeitura de Fazenda Souza
Telefone: (54) 3901.1466 | E-mail: ciadfazendasouza@caxias.rs.gov.br

CIAD Forqueta
Endereço: Rua Jacob Dossin, s/nº, sala adjunta à Subprefeitura de Forqueta
Telefone: (54) 3901.1473 | E-mail: ciadforqueta@caxias.rs.gov.br

CIAD Santa Lúcia do Piaí
Endereço: Rua Luis Tomazelli, s/n°, junto à Subprefeitura de Santa Lúcia do Piaí
Telefone: (54) 3266.1401 | E-mail: ciadsantalucia@caxias.rs.gov.br

CIAD Vila Cristina 
Endereço: Estrada da Cidadania, 346, sala adjunta à Subprefeitura de Vila Cristina
Telefone: (54) 3287.1020 | E-mail: ciadvilacristina@caxias.rs.gov.br

CIAD Vila Seca
Endereço: Avenida Angelo Balbinotti, s/n°, Centro Comunitário de Vila Seca
Telefone: (54) 3267.6091 | E-mail: ciadvilaseca@caxias.rs.gov.br
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Programas de Desenvolvimento Econômico
Sala do Empreendedor
A Sala do Empreendedor é um espaço que materializa a simplificação dos processos de aber-
tura, baixa e funcionamento das empresas.
Telefone: (54) 3218.6000, ramal 6462
Atendimento: segundas às sextas-feiras das 10h às 16h 
Atendimento integrado com técnicos de outras secretarias municipais: quartas-feiras das 
10h às 16h

Parceiros Voluntários
Seja um(a) idoso(a) ativo(a) e participativo(a) através do trabalho voluntário!
Endereço: Rua Ítalo Victor Bersani, 1134, Jardim América
Telefones: (54) 3218.8085 | 3228-2786 | 3218.2100 - ramal 2870

Sine - Sistema Nacional de Emprego
Endereço: Av Júlio de Castilhos, 1478, Centro
Telefone: (54) 3223.7071 | das 8h às 17h

Isenção ao Imposto de Renda – IR
Haverá isenção aos aposentados e pensionistas com mais de 65 anos que recebem até o 
dobro do teto de isenção assegurado a todos os contribuintes (atualização anual sobre os 
valores) – Lei 11.482/07.
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Direito à Previdência Social

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
Endereço: Rua Visconde de Pelotas, 2280 - Pio X, Caxias do Sul.
Telefone: (54) 3535.3100

Todos os serviços fornecidos nas agências da Previdência Social
são mediante agendamento.

Agende pelo site: www.previdencia.gov.br
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O BPC é um benefício de um (1) salário mínimo pago às pessoas com 65 anos ou 
mais e às pessoas com deficiência (independentemente da idade), inabilitadas 
para a vida independente e para o trabalho (artigo 34 do Estatuto do Idoso e Lei 
8.742/93).

Para que seja possível requerer o benefício é necessário com- provar que o 
requerente não recebe nenhum benefício previdenciário e que a renda familiar 
per capita seja inferior a ¼ do salário mínimo vigente.

IPAM – Instituto de Previdência e Assistência Municipal 
Público Alvo: Aposentados e Pensionistas da
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 
Fone: (54) 3289.5400
Rua Pinheiro Machado, 2269, Centro.
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Direito à Assistência Social
Fundação de Assistência Social - FAS
A FAS é a gestora da política municipal de assistência social e tem por finalidade planejar, 
coordenar, articular, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social.

Endereço: Rua Os 18 do forte, 423, Lourdes
Telefone: (54) 3220.8700 / E-mail: fas@fas.caxias.rs.gov.br

O CRAS e o CREAS compõem a rede de proteção social e são as principais unidades da Políti-
ca de Assistência Social (PNAS), porém cada um possui suas competências e especificidades.

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS é uma unidade de proteção social 
básica do SUAS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades 
e riscos sociais nos territórios. 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - equipamento da Pro-
teção Social Especial de Média Complexidade, visa o trabalho social com as famílias e indiví-
duos em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. Tem por objetivo oferecer 
apoio e orientação a indivíduos e famílias vítimas de violência física, psíquica e sexual, negli-
gência, abandono ou discriminações sociais.
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Como acessar esses serviços?
Para acessar o CRAS você pode buscar diretamente o serviço que atende a sua região.

CRAS Centro – Centro de Referência de Assistência Social
Rua Dr Montaury, 1017, Centro
Telefone:  (54) 3027-5948

CRAS Norte – Centro de Referência de Assistência Social Zona Norte
Rua das Fruteiras, 925, Santo Antônio
Telefone:  (54) 3901.1484

CRAS Oeste - Centro de Referência de Assistência Social Zona Oeste
 Rua Abel Postali, 1767, Cidade Nova 
Telefone:  (54) 3901.1492

CRAS Leste – Centro de Referência de Assistência Social Zona Leste
Rua Oberdan Cavinatto, 158, De Lazzer
Telefone:  (54) 3901.1507
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CRAS Sul – Centro de Referência de Assistência Social Zona Sul
Rua Laudelino Ribeiro, 157, Esplanada
Telefone:  (54) 3029.2923    

CRAS Sudeste – Centro de Referência de Assistência Social Zona Sudeste
Rua Nadir Antonioli, 21, Planalto Vila Verde
Telefone: (54) 3901.1487

O acesso ao CREAS se dá por meio de encaminhamentos realizados por serviços da rede 
socioassistencial.

CREAS Norte – Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
Rua Vinte de Setembro, 2020. Bairro Centro
Telefone: (54) 3021.6202

CREAS Sul – Centro de Referência Especializado de Assistência Social.
Av Circular Pedro Mocelin, 421. Bairro Cinquentenário
Telefone: (54) 3537-2301
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Cadastro Único - CadUnico
Instrumento que identifica e caracteriza as famílias com renda mensal de até 
meio salário-mínimo por pessoa ou de três salários mínimos no total. 
É importante que todas as pessoas idosas e pessoas com deficiência (PCD's) 
que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), sejam incluídas no 
Cadastro Único para que possamos conhecer a realidade de cada família. Esta 
inclusão permite que as famílias de baixa renda, possam participar de progra-
mas sociais, como o Programa Bolsa Família (PBF), sendo necessário que a 
renda familiar seja de até R$ 140,00 per capita.  

Horário de atendimento: das 8h às 12h (por ordem de chegada/ senhas limita-
das) e das 13h às 15h (agendamento prévio para senhas preferenciais).

Endereço: Rua Os 18 do forte, 1222, Centro
Telefone: (54) 3201.7800
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Das pessoas acima de 18 anos: Carteira de Trabalho, Comprovante de Renda e 
de Residência, CPF, RG e Certidão de Casamento ou de Nascimento.
Das pessoas menores de 18 anos: Certidão de Nascimento e Atestado de Esco-
laridade (pode ser a agenda escolar).
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Instituições de longa permanência para idosos em 
Caxias do Sul - ILPI's 
ACONCHEGO DAS FLORES 
Endereço: Rua Bento Gonçalves, 505, Nossa Senhora de Lourdes
Telefone: (54) 3039.0866 / 99121.1240  / E-mail: dani27_pf@yahoo.com.br 

ÁGAPE - Casa Geriátrica Ágape ME 
Endereço: Avenida Salgado Filho, 2433
Telefone: 3224.2154 / E-mail: contato@agapegeriatria.com.br 

AYME - Casa de Repouso Ayme 
Endereço: Rua Arcy da Rocha Nóbrega, 908, Madureira
Telefone: 3028.6122 / E-mail: casaderepousoayme@yahoo.com.br 

BELA VISTA  - Lar do Idoso Bela Vista 
Endereço: Rua Silvestre Yotti, 161, Bela Vista
Telefone: 3222.1294 / E-mail: contato@belavistaclinica.com.br 

RESIDENCIAL GERIÁTRICO BELA VISTA UNIDADE II (exclusivamente femini-
no) Endereço: Rua Ernesto Marsiaj, 675, Petrópolis
Telefone: (54) 3041.1293 / E-mail: residencialbelavista2@gmail.com
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BELLA VITA - Rochele Lang ME 
Endereço: Rua Francisco Paglioli, 1186, Interlagos
Telefone: (54) 3021.5285 / E-mail: bellavita.geriatria@gmail.com 

BOA VIDA - Casa Geriátrica Boa Vida Ltda.
Endereço: Rua Guerino Sanvitto, no 290, B. Floresta
Telefones: (54) 3223.8601/  98432.8100 / 98432.8101 / E-mail: 
casageriatricaboavida@hotmail.com 

BEM VIVER/NOVO SOLAR 
Endereço: Rua Abramo João Mazzochi, 314, Pioneiro.
Endereço: (54) 3025.7255/ 99122.8935 / E-mail: casabemvi-
ver@hotmail.com 

CASA GERIATRICA CUIDARE
Endereço: Rua Castro Alves, 406, Madureira
Telefone: (54) 4141.0998 / E-mail: cuidare.cuidare@bol.com.br 

EU VIDA 
Endereço: Rua João Sabedotti, 218, Sagrada Família.
Telefones: (54) 3229.9179 / 99186.3064 / E-mail: euvida@euvi-
da.com.br / fcearon@yahoo.com.br
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FLORENCE RESIDENCIAL 
Endereço: Rua Alexandre Zatera, 601. Desvio Rizzo
Telefone: (54) 99107.8691 / E-mail: florenceresidencialrs@gmail.com

HELENA RESIDENCIAL GERIÁTRICO
Endereço: Rua Isidoro Cervelin, 176, Desvio Rizzo
Telefone: (54)3227.1916 / E-mail: helenaresidencialgeriatrico@hotmail.com 

JARDIM AMÉRICA RESIDENCIAL CARE 
Endereço: Rua Alberto Bracagioli, 1020, Jardim América
Telefones: (54) 3228.9629 / 9136.4473 / E-mail: lucianeceron1@gmail.com 

LONGEVITTÁ - Griebler & Bueno Ltda.
Endereço: Rua Vinte de Setembro, 455, Lourdes
Telefone: (54) 3212.1767 / E-mail: casalongevitta@gmail.com 

NOVOS HORIZONTES - Clínica de Repouso Novos Horizontes Ltda ME 
Endereço: Av. Júlio de Castilhos,  4211, Cinquentenário
Telefone: (54) 3226.6191 / 98409.1242 / E-mail: clinica.novoshorizontes@ gmail.com
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NOVO AMANHECER - Clínica Geriátrica Novo Amanhecer Ltda. 
Endereço: Rua Plácido de Castro, 550, Lourdes
Telefones: (54) 3223.5833 / 981529212 / 984213384
E-mail: clinicageriatricanovoamanhecer@hotmail.com 

PRÓ VITTA - Pro Vitta Lar Amigo do Idoso Ltda.
Endereço: Rua Alfredo Ferreira Rodrigues, 26, Madureira
Telefone: 3220.4016 / E-mail: provittalaramigodoidoso@gmail.com 

PANAZZOLO - Residencial Geriatrico
Endereço: Rua Daltro Filho, 2411, Panazzolo
Telefone: (54) 3228.2360 / 99136.4473
E-mail:lucianeceron1@gmail.com 

RECANTO DAS LARANJEIRAS 
Endereço: Rua Professora Andrea Viero, 85, Marechal Floriano
Telefone: (54) 3217.0010 / E-mail: recantolaranjeiras@hotmail.com 

RECANTO FELIZ 
Endereço: Rua Padre Alberto Luiz Lamonatto, 1127,
Nossa Senhora da Saúde
Telefone: (54) 3226-1323 / E-mail: casarecantofeliz@ig.com.br 
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RESIDENCIAL RECANTO DAS ARAUCÁRIAS
Rua: Nino Marsiaj,150, Ana Rech
Telefones: (54) 34192900 / 981130977 / 981130895 /  E-mail: residencialdasaraucarias@ 
gmail.com

LAR DA VELHICE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
Endereço: Rua Antonio Pieruccini, 85, Marechal Floriano
Telefone: 3225-1677 / E-mail: (54) larvelhice@terra.com.br 

SÍTIO DO VOVÔ 
Endereço: Rua Friorino Frizzo, 900, Desvio Rizzo
Telefone: (54) 3227-7678 / E-mail: sitiodovovoilpi@hotmail.com 

VIVERE BENE - Casa Geriátrica Baciquet & da Silva Ltda. 
Endereço: Rua Irmã Joana Pasa, 196, Jardim Eldorado
Telefones: (54) 3419-4333 / 9684.1520 /  E-mail: viverebenegeriatria@hotmail.com 

VITALLE 
Endereço: Rua Rodolfo Braglirolli, 64, Cinquentenário
Telefone: (54) 32171818 / E-mail: residencialvitalle25@gmail.com
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Associação Caxiense das Instituições de Longa 
Permanência para Idosos - ACILPI

Trabalha em favor dos idosos institucionalizados e 
especificamente na cidade de Caxias do Sul, qualifi-
cando o atendimento, buscando recursos e parcerias 
de qualquer natureza, com o objetivo de visibilizar os 
conflitos que acompanham o envelhecimento 
humano e qualificar o atendimento ao idoso dentro 
das instituições de longa permanência.
Endereço: Rua Garibaldi, 789, sala 64
Telefone: (54) 3027.6075
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Entidade particular de caráter filantrópico que tem por objetivo promover e 
defender a vida e a dignidade do ser humano, sobretudo dos sujeitos em pro-
cesso de mobilidade humana, em situação de vulnerabilidade, através de servi-
ços qualificados de assistência social. 

SCFV – serviços de convivência e fortalecimento de vínculos – grupos de conví-
vio periódico, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos comunitários e 
familiares, com ações de inclusão ao mundo do trabalho e de defesa e garantia 
de direitos;

Inclusão ao mundo do trabalho: desenvolve atividades a fim de promover a 
integração dos usuários ao mundo do trabalho;

Centro de Atendimento ao 
Migrante - CAM 
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Defesa e garantia de direitos: promove o acesso e defesa de direitos já estabe-
lecidos e construção de novos direitos, contribuindo o acesso à políticas públi-
cas;

Atendimento jurídico: orientação jurídica, assistência a migrantes no acesso à 
documentação e regularização migratória;

Atendimento psicossocial: oferece atendimento psicológico, orientações psi-
cossociais e articulação com a rede pública de saúde;

Mediação intercultural: promove o diálogo intercultural e a integração, bem 
como media os conflitos e diferenças culturais;

Estudos e pesquisas migratórias: realiza a produção e socialização de estudos e 
pesquisas na área migratória, em conjunto com instituições parceiras. 

Rua Professor Marcos Martini, 1600, Marechal Floriano
Telefone (54) 3027-3360 / 99665.2982
E-mail: aesc.cam@aesc.org.br
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 
13h30min às 17h
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Secretaria Municipal da Habitação - SMH
Tem por objetivo propor e coordenar projetos de construção, ampliação e me-
lhorias habitacionais para famílias de baixa renda, além de coordenar e adminis-
trar o banco de materiais de construção e promover a regularização fundiária.
Localiza-se à Rua Alfredo Chaves,1333, Exposição
Fone: (54) 3218.6000 - ramal 6251

Tendo em vista o previsto no Cap. IX, Art. 38, do Estatuto do Idoso, bem como a 
Lei Municipal nº 5348/2000, nos empreendimentos habitacionais populares, 3% 
das unidades são destinadas ao atendimento as pessoas idosas, para acesso é 
fundamental possuir cadastro junto ao Programa Minha Casa Minha Vida.
Nas manutenções de moradias precárias, prioriza-se núcleos familiares com 
idosos, vinculando-se as situações de risco ou vulnerabilidade social e/ou pes-
soal. O acesso a esse serviço ocorre por meio do acolhimento social realizado 
pelo Serviço Social da secretaria, com atendimento presencial às quintas-feiras 
(10h às 16h).

Direito a moradia
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Tarifa social de energia elétrica
A Tarifa Social de Energia Elétrica dá direito a descontos na tarifa residencial e 
será concedida de acordo com a faixa de consumo, conforme definida pela Lei 
Federal nº 12.212 de 20 de janeiro de 2010. Tem direito às famílias que:

possuírem renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e que estejam 
inscritas no Cadastro Único e  tenham entre seus moradores, usuários do Bene-
fício de Prestação Continuada (BPC).

Possuir renda de até 3 (três) salários mínimos  e que tenham entre seus familia-
res, membros portadores de doença ou patologia cujo tratamento exija o uso 
continuado de aparelhos que precisem de energia elétrica. O cadastramento é 
feito diretamente com sua distribuidora de energia elétrica ou no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS).
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Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - SMTTM
Rua Moreira César, 1666. Bairro Pio X. Telefone: (54) 3290.3900

Estacionamento especial para as pessoas idosas:
Em Caxias do Sul, o Decreto Municipal nº 15.179/2011 regulamenta a Resolu-
ção nº 303/2008 do Conselho Nacional de Trânsito, que define o estacionamen-
to especial para as pessoas idosas, com a reserva de 5% das vagas em estacio-
namentos públicos. é necessário obter a credencial na SMTTM, mediante a 
apresentação de cópia da CNH ou RG e CPF, cópia do comprovante de residên-
cia e o pagamento de taxa de 0,5 VRM, ou seja, ATÉ 31/12/2018, R$16,09. Mais 
informações podem ser obtidas no Setor de Cadastro da SMTTM, nos telefones 
3290.3900 e 3290.3916.

Gratuidade no transporte urbano e intramunicipal (distritos)
Urbano – Pessoas com idade 60 anos ou mais tem direito à gratuidade no trans-
porte coletivo urbano. Necessário realizar cadastro na Central de Relaciona-
mento com o Cliente da concessionária do transporte (Visate), na Rua Bento 
Gonçalves, 2019, Bairro Centro, telefone 3215.8000.
Intramunicipal – está em tramitação na SMTTM. 

Direito ao Transporte
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Conforme Decreto-Lei 15.777/12, as pessoas idosas, com idade acima de 60 
anos, podem viajar de forma gratuita, mediante apresentação de carteirinha 
confeccionada nas próprias empresas que realizam o transporte para os seguin-
tes distritos: Criúva (via São Jorge); Santa Lúcia do Piaí e Vila Oliva.

Transporte intermunicipal

A Lei 10.982/97, alterada pela Lei 11.338/99, determina a concessão de 40% no 
valor das passagens rodoviárias intermunicipais aos aposentados e pensionis-
tas, sendo duas vagas por ônibus, comprovando os seguintes requisitos:
Idade igual ou superior a 65 anos; renda mensal ou inferior a 3(três) salários 
mínimos; apresentar carteirinha expedida pela FETAPERGS, Associações de 
Aposentados, FETAG ou pelos Sindicatos Rurais, ao guichê da estação rodoviá-
ria no momento da aquisição da passagem.
A passagem com desconto pode ser retirada até 29 dias antes do embarque.
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Transporte Interestadual
Estatuto do Idoso – Art. 40º

Para viagens a outros Estados:
São duas vagas gratuitas por veículo e com 50% de desconto para os idosos se 
excederem essas vagas. Critérios:
Ter mais de 60 anos; renda mensal de até 2 salários mínimos; mediante compro-
vação de renda; a reserva das passagens gratuitas para cada viagem, devem ser 
retiradas com antecedência nas empresas que comercializam os destinos, na 
própria rodoviária.

NÃO PODEM SER COMPRADAS NOS GUICHÊS.

Renovação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH 
Os condutores a partir de 65 anos de idade tem direito ao desconto de 40% no 
valor das taxas previstas na renovação da CNH (Lei 14.175/12).
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Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul - (AAPOPECS)
Na associação, você pode buscar orientação sobre direitos previdenciários, e demais servi-
ços, tais como: Convênio de Assistência Médica e Odontológica; Assessoria jurídica na área 
previdenciária em nossa sede; Plano de seguro funeral; Convênios com Farmácias, Óticas e 
Aparelhos Auditivos;

Nas terças-feiras são realizadas palestras com o Professor Antônio J. Zanatta, na sede da 
Associação, Confecção de carteira para viagens intermunicipais para aposentados e pensio-
nistas a partir de 65 anos e com renda mensal até (3) três salários mínimos. 

Documentos necessários para se associar: Carteira de Identidade, CPF, número do benefício, 
comprovante de residência e documento de identificação dos dependentes. Será cobrado 
taxa de inscrição de R$ 10,00 e mensalidade de R$ 16,00. 

Endereço: Av. Júlio de Castilhos, 1401, 2º Andar, Ed. Brazex. 
Telefone: (54) 3221.7164 | E-mail: aapopecs@aapopecs.com.br 

Direito à Convivência Familiar
e Comunitária
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Associação de Clubes de Mães de Caxias do Sul – ACMCS
É uma entidade que congrega, apoia e incentiva Clubes de Mães, visando à valorização e o 
aperfeiçoamento pessoal, familiar e comunitário da mulher.
São realizadas inúmeras atividades cívicas, recreativas, culturais, sociais e assistenciais, como 
campanhas, cursos, palestras, convênios, seminários, encontros, passeios e festas. A ACMCS, 
também participa de promoções organizadas por outras entidades ou órgãos públicos.
Endereço: Rua Pinheiro Machado, 3251 (SESI) – Telefone: (54) 225.4088
E-mail: acmcscaxias@gmail.com - segunda a quinta-feira, no horário da tarde: das 14 h às 
16h30min

Associação Caxiense de Atenção aos Idosos – SCAN
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com encontros semanais, atendendo 
situações de média complexidade, nas quais o idoso vivencia as diferentes formas de violên-
cia. As ocorrências são encaminhadas pelo Ministério Público, Judiciário e Rede de Proteção 
ao Idoso (Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal de Assistência Social, FAS, Coor-
denadoria do Idoso, UBS's, CRAS's, entre outros).
Há um telecentro que oferece acesso à internet de forma gratuita à comunidade que funcio-
na às terças-feiras e quintas-feiras, no horário da tarde. 
Rua Pinheiro Machado, 2442 – Sala 09, São Peregrino
Fone: 3221.7724 / E-mail: scancx@terra.com.br
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ASSOCIAÇÃO JESUS SENHOR
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoa Idosa.
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 336, Panazzolo
Telefone: (54) 3221.7594
E-mail: scfvjesussenhor@gmail.com

SPEI JESUS SENHOR 
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas famílias (SPEI) na modalidade 
de atendimento domiciliado.
O SPEI visa atender idosos com dependência, seus cuidadores e familiares, com direitos 
violados em situação de risco social e/ou pessoal.
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 336,Bairro Panazzolo.
Telefone: (54) 3041.7594 / E-mail: speijesussenhor@gmail.com

Centro de Convivência Capuchinhos - CCC
Consiste no acompanhamento ao idoso e sua família, no enfrentamento de situações de 
violações de direitos para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários.

Modalidades de Atendimento: 
1. Centro Dia - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas e suas Famílias
Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 17h, sem fechar ao meio-dia;
2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com encontros semanais, uma vez 
por semana, às sextas-feiras.
Endereço: Eugênio Nicoletti, 878, Bairro São Caetano 
Telefones: (54) 3220 5682 – (54) 98418 1360  / E-mail: coordenacao.ccc@oscap.org.br 
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Centro de Convivência Tia Oli
Tem como objetivo, oferecer um espaço de encontro, diálogo e convivência que contribua 
para a qualidade de vida do idoso, a fim de promover a afirmação dos seus direitos, estimular 
a autonomia e a independência, bem como fortalecer e oportunizar a convivência familiar, 
social e comunitária. Atividades desenvolvidas: acolhida; grupos de reflexão, diálogo e convi-
vência; oficinas de informática, música e artesanato em geral.

Modalidade de atendimento: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos
Endereço: Rua Sarmento Leite, 2758, Rio Branco
Telefone: (54) 3226.3870

Centro de Convivência Paz e Bem 
Com capacidade para atender 30 usuários por turno, o Paz e Bem é um serviço de proteção 
social especial de média complexidade na modalidade Centro Dia, que consiste no acompa-
nhamento ao idoso e sua família, no enfrentamento de situações de violações de direitos 
para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários.
Rua Flávio Chaves, 86, Aeroporto. 
Telefone: (54) 3220-9580
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Maturidade Ativa
O Programa SESC Maturidade Ativa tem como objetivo promover a qualidade de vida e o 
envelhecimento ativo de pessoas com idade a partir de 60 anos.

Trata-se de um movimento social organizado que tem por missão construir um novo signifi-
cado social para o envelhecimento, valorizando o papel do idoso na sociedade contemporâ-
nea, estimulando a realização de trabalhos comunitários e a prática da responsabilidade 
social individual.

São disponibilizadas diversas atividades, de forma gratuita. São elas: Sentir faz sentido, 
Jogos de Mesa, Dança, Alongamento, Musicalização, Artesanato, Treinamento Funcional.  E 
com custo: Yoga.

Outras informações podem ser obtidas no SESC Caxias do Sul.
Endereço: Rua Moreira César, 2462, Bairro Centro. 
Telefone: (54) 3209.8250.

Serviço Social do Comércio - SESC
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A Educação Ambiental da SEMMA é responsável por instruir a população na 
criação de consciência ambiental, para que busque a conservação e a preserva-
ção dos recursos naturais e a sustentabilidade.

Atividades desenvolvidas: 
Plantar e Colher -  tem por propósito, incentivar e apoiar a construção de 
hortas urbanas.

Roteiros Mato Sartori e Jardim Botânico - tem por objetivo incentivar a comu-
nidade, através de trilhas e explicações, a compreender a importância das plan-
tas para a manutenção da vida em qualquer meio.

Palestras - o setor de Educação Ambiental realiza palestras de acordo com a 
demanda do público. O principal tema é a separação de resíduos.

Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente - SEMMA
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Concurso Clic Ambiental - concurso de fotografias que visa despertar a res-
ponsabilidade e comprometimento com o meio ambiente.

Semana Municipal do Meio Ambiente - na ocasião, são programadas diversas 
atividades relacionadas à preservação do Meio Ambiente.

Teatro de fantoches - Atividade lúdica que incentiva a preservação do meio 
ambiente.

Informações ou agendamentos, entrar em contato com a Diretoria de Educação 
Ambiental, na SEMMA.
Endereço: Av. Ruben Bento Alves, 8308 – Bairro Cinquentenário
Telefone: 3901.1445

89


