
Principais atividades: 

• Implantação e implementação da Rede de serviços de Proteção e 
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; 
• Denúncias; 
• Orientações sobre o Estatuto do Idoso; 
• Informações sobre os direitos do idoso; 
• Monitoramento e assessoria técnica as Instituições de Longa 
Permanência para Idosos – ILPIs (capital e interior); 
• Capacitação aos servidores das unidades operacionais: Centro de 
Referência em Convivência da Pessoa Idosa - CRCI e Casa do Idoso – 
Vila Mutirão; 
• Assessoria técnica as unidades operacionais: Casa do Idoso – Vila 
Mutirão e Centro de Referência em Convivência da Pessoa Idosa – 
CRCI; 
• Confecção e emissão Passe Livre Intermunicipal (Passaporte do 
Idoso); 
• Atividades sistematizadas de música e recreação nas unidades 
operacionais (Centro de Referência e Convivência da Pessoa Idosa - 
CRCI e Casa do Idoso – Vila Mutirão); 
Promoção de Eventos: 
• Carnaval dos Idosos do Estado de Goiás; 
• Festa junina dos Idosos do Estado de Goiás; 
• Seminário Estadual de Conscientização da Violência e Maus Tratos 
contra a Pessoa Idosa; 
• Encontro de Gestores das Instituições de Longa Permanência para 
Idosos – ILPIs; 
• Encontro em Gerontologia Social; 
• Encontro de Associações e Coordenadores de Grupos de Convivência 
de Idosos; 
• Encontro de Cuidadores Familiares de Idosos; 
• Piquenique dos Idosos do Estado de Goiás; 
 
A Gerência de Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa é responsável 
por duas unidades operacionais: 
 
A Casa do Idoso – Vila Mutirão / Casa Lar para idosos independentes, 
tem como objetivo prestar atendimento integral institucional. 
Em parceria com Estratégia da Saúde da Família são oferecendo ao 
idoso morador e comunidade serviços nas áreas: social, psicológica, 
médica, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, nutrição, 
odontológica, lhes proporcionando uma melhor qualidade de vida. 
Alguns serviços são oferecidos em parceria com a Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás / PUC e Secretaria Municipal de Saúde 
de Goiânia, oferecedo também campo de estagio em diversas áreas. 
1. Parceria com clínica odontológica em atendimento ao idoso interno 
da Casa do Idoso e recebe doações de empresários. 
2. A Instituição Casa Lar desenvolve o Grupo de coral com participação 
dos idosos da Casa Lar e da comunidade; 
3. A Instituição realiza Atividades na área da saúde, fisioterapia – PUC e 



educadora física, alongamento estruturação postural e caminhada e 
outros, massagem em MMII, MMSS dos idosos, monitorar exercícios 
físicos e atividades físicas em idosos dependentes e independentes; 
 
As atividades Artesanais são desenvolvidas entre comunidade e 
morados: 
 
1. Bordados ponto cruz toalhas de mãos; 
2. Grupo de conversas; 
3. Barras de pano de prato (crochê); 
4. Ponto Oitinho; 
5. Crochê; 
6. Capitonê; 
7. Macramê; 
8. Lembrancinhas; 
9. Curso de pintura em tecido; 
10. Bordado em Patchword (aplicação de tecido); 
11. Produção de tapetes; 
12. Alfabetização da 3º idade; 
13. Atividades socioculturais e recreativas: 
14. Forró; 
15. Festa Junina; 
16. Comemoração do aniversariante do mês; 
17. Excursões; para passeios 
18. Aberto as escolas para visitas e troca de experiências; 
19. Grupo de conversas; 
O Centro de Referência em Convivência da Pessoa Idosa – CRCI tem 
como objetivo atender a pessoa idosa nas áreas psicossocial e 
recreativa. 
São realizadas as atividades com os grupos de convivência de idosos e 
moradores da comunidade: 
 
1. Atividades socioculturais e recreativas; 
2. Hidroginástica (parceria com a AGEL); 
3. Roda de conversa; 
4. Forró; 
5. Alongamento estruturação postural; 
6. Curso de cuidadores de idosos familiares e auto cuidados com 
presença de participantes municipais, bem como campo de estágio em 
Serviço Social, Psicologia e Educação física. 
7. Bordados, curso de flores, tapete, pano de prato, vagonite, crochê; 
8. Educação Jovens e adultos, convênio EJA – sala multiseriado; 
9. Curso de nutrição, parceria com a UFG; 
10. Aulas de capoeira; 
11. Excursões; para passeios; 
 


