
Centro de Referência em Atenção à
Saúde da Pessoa Idosa (CRASPI)
Oferece atendimento especializado com
equipe multidisciplinar, com serviços de
geriatria, dermatologia, enfermagem,
educação física, fisioterapia,
fonoaudiologia, odontogeriatria, psicologia,
serviço social, nutrição, terapia ocupacional
e assistência farmacêutica.
Telefone: 62-3524-5651 / 5652 e 5653
e-maiil: craspi@sms.goiania.go.gov.br

Delegacia Especializada no
Atendimento ao Idoso (DEAI) 
Endereço: Rua 227, Qd. 67, Lt. 17, Setor
Leste Universitário 
Telefones: 3201-1501 /3201-1511
E-mail:
delegacia.idoso@policiacivil.go.gov.br 

Assistência ao idoso - OVG
A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)
oferece atendimentos totalmente gratuitos,
garantindo cidadania, qualidade de vida,
longevidade e dignidade aos moradores e
frequentadores destes espaços. São eles:
Centro de Idosos Sagrada Família; Centro de
Idosos Vila Vida; Espaço Bem Viver I e Espaço
Bem Viver II. São disponibilizados
atendimentos nas modalidades Instituição de
Longa Permanência (ILPI), Casas-Lares, Centro
Dia e Centro de Convivência (comunidade).

Informações:
http://www.ovg.org.br/post/ver/224996/
apoio-ao-idoso
Gerência de Programas
Socioassistenciais / Tel.: (62) 3201-9413
E-mail: apoio.idoso@ovg.org.br

Pessoas Desaparecidas
Telefone: 3201-1140

Centro de Referência de Convivência da
Pessoa Idosa DA OVG (CRCI)
É uma unidade pública que oferece atividades
gratuitas, onde há um espaço de socialização
que valoriza a terceira idade, permitindo a troca
de experiências e o exercício do corpo e da
mente. Oferece atividades laborativas
(artesanato), aulas de dança (salão e
coreografadas), teatro, violão e coral, contação
de histórias, Cidadania Digital Já (inclusão
digital), hidroginástica, aulas de inglês, francês
e espanhol, grupo psicossocial (trabalho da
autoestima com o apoio de uma assistente
social e uma psicóloga).

Unidade 1: Rua Palmares, entre CM-08 e
CM-10, Setor Cândida de Morais, Goiânia -
GO
(62) 3201-6399
Unidade 2: Avenida Contorno esq. com Rua
44, Setor Norte Ferroviário, Goiânia - GO
(62) 3201-9701 | 3201-9704

Conselho Municipal da Pessoa Idosa de
Goiânia
Endereço: Rua B, n°56, quadra E, lote 13,
Vila Viana
Telefone: (62) 3524-7399

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
familiar e comunitária. (Lei nº 10.741/2003 Art. 3o)
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