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Bailes 
estão de 
volta

A Prefeitura de São José dos Campos retomou os bailes noturnos nas Casas do Idoso. É toda sexta-feira, 
sempre das 18h às 21h, a cada semana em uma unidade para que todos os frequentadores das Casas Centro, 
Sul, Leste e Norte possam participar. Estas atividades fi caram suspensas por dois anos, devido à necessidade de 
distanciamento social imposta pela pandemia da covid-19.    Os bailes são abertos à toda comunidade joseense.

Sem violência
A Prefeitura de São José 
dos Campos intensifi cou a 
conscientização e o combate à 
violência contra os idosos em 
toda a cidade. No mês passado, 
foi realizada a campanha Junho 
Violeta. O objetivo da campanha 
e das ações da Prefeitura, que 
se estenderão por todo o ano, 
é criar uma consciência de que 
existe violência contra os idosos, 
como maus-tratos e abusos, e 
disseminar a ideia de não aceitá-
la como normal. Cuidar, respeitar 
e amar os idosos e lutar contra a 
violência causada a eles é dever e 
responsabilidade de todos nós.

São José mantém uma ampla rede 
de proteção e serviços para os 
idosos, desenvolvida e realizada 
por todas as secretarias municipais.
A Secretaria de Apoio Social ao 

Cidadão, através da Assessoria 
de Políticas e Direitos dos Idosos, 
planeja e executa políticas 
públicas para garantir autonomia, 
sociabilidade, proteção e respeito 
aos munícipes com mais de 60 
anos, além de fortalecer as relações 
intergeracionais e evitar riscos à 
saúde desta população.

São José também conta com o 
Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa, com membros da 
Prefeitura e de outras instituições. 
O conselho é atuante e contribui 
com as ações desenvolvidas pela 
Prefeitura.

Rede de proteção

JUNHO VIOLETA
15 de Junho, dia Mundial da Conscientização

da Violência contra a pessoa Idosa

.

Estatuto
do Idoso

Artigo 4º:  Nenhum idoso 
será objeto de qualquer tipo 
de negligência, discriminação, 
violência, crueldade ou 
opressão, e todo atentado 
aos seus direitos, por ação 
ou omissão, será punido na 
forma da lei.

Parágrafo 1º: É dever de 
todos prevenir a ameaça ou 
violação aos direitos do idoso.

(Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003)

Conselho Municipal do Idoso
Rua Euclides Miragaia, 508, centro

3909-8617

Assessoria de Política e Direito dos Idosos
3909-2697

DISQUE-DENÚNCIA (ligações gratuitas)

100 Direitos Humanos
153 Prefeitura (Guarda Civil Municipal) 24 h

190 Polícia Militar - 24h

Centro/Norte
Rua Sebastião Humel, 523, centro

3923-7200 / 3913-2827 / 3913-2829

Leste
Praça José Molina s/n, Vila Industrial

3941-2800

LOCAIS PARA DENÚNCIA
Ministério Público do Estado de São Paulo
Avenida Salmão, 678, Jardim Aquarius

3921-6856

Creas (Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social)

Sul
Avenida Cidade Jardim, 5.431
Bosque dos Eucaliptos

3922-5558

SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO
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Casa do Idoso Sul

Casa do Idoso norte

Semana recreativa intergeracional

Ato ecumênico e apresentação do coral da Casa em comemoração ao aniversário de 8 anos

Baile de aniversário

26 de julho 8h15
9h15

11 de 15 julho 9h às 11h

1 de julho 8h30
18h

Atividade especial com equipe multidisciplinar, em comemoração ao Dia do Amigo20 de julho 8h15

Visita ao Parque da Cidade, em comemoração ao aniversário de São José22 de julho 8h

Manhã de comemoração pelo aniversário da Casa4 de julho 8h

Show de prêmios em comemoração ao aniversário5 de julho 13h30

Receitas saudáveis e degustação do Dia Mundial da Pizza15 de julho 9h

Manhã de atividades e de recreação em comemoração ao Dia do Amigo20 de julho 9h

Manhã de música - Dia do microfone aberto e karaokê22 de julho 9h

Atividades intergeracionais socioeducativas em comemoração ao Dia dos Avós26 de julho 9h

Casa do Idoso Centro

Casa do Idoso leste

Oficina de psicologia

Saraus aos sábados

Semana recreativa intergeracional

Aula de ritmos - especial Intergeracional

Atividade multidisciplinar e Intergeracional

Visita ao Parque da Cidade, em comemoração ao aniversário de São José

Atividade especial com equipe multidisciplinar, em comemoração ao Dia do Amigo

5 de julho 10h15

Dias 2,16,23 e 30
de julho

14h

16h
às

De a 11 a 15 julho 9h às 11h

26 de julho 8h15

22 de julho 8h às 11h

20 de julho 8h15

Jogos Cooperativos e Cognitivos
7 de julho 9h e 14h

14h15

Semana recreativa

Show de prêmios

11 a 15 de julho

15 de julho

19 de julho
20 de julho
22 de julho

8h

9h

10h15
8h
9h

Atividades no Parque Vicentina Aranha comemorando: Dia do Amigo e Mês dos Avós

Culto ecumênico de aniversário25 de julho 9h

Palestra de Conscientização sobre a Hepatite

 Palestra com o tema “Todas as etapas da memória”

26 de julho 9h

28 de julho 9h

Apresentação da Banda da Polícia Militar
Atividade esportiva lúdica intergeracional Dia dos Avós com coral do DCTA

Discoteca do Chacrinha Especial - 15 anos da Casa do Idoso Centro
Cinema, com o filme “Pequena Miss Sunshine”

Baile de aniversário de 15 anos da Casa8 de julho 18h às 21h

Apresentação do coral da Casa 

Programação 
de julho

Programação 
de julho

14h

13h30

9h15

Saraus aos sábados
Saraus aos sábados

Saraus aos sábados

Dias 2,16,23 e 30
de julho

14h

16h
às

2,16,23 e 30 de julho 14h às 16h

Dias 2,16,23 e 30
de julho

14h

16h
às

Aula de ritmos - especial Intergeracional

Atividade multidisciplinar e Intergeracional

Estes são os destaques do mês. As Casas do Idoso têm muitas outras atrações e atividades. 
Para conhecer a programação completa, entre em contato com a direção das unidades.


