Arquidiocesana de SÃO PAULO

SÃO PAULO
E O BRASIL
PARA OS
SOLICITANTES
DE REFÚGIO E OS
REFUGIADOS

O Brasil é um dos muitos países do mundo que aceita receber
refugiados e dar a eles a proteção que precisam enquanto não
podem voltar para os seus países de origem em segurança.
A capital do Brasil é Brasília, mas São Paulo é a maior cidade
do país, com mais de 11 milhões de habitantes e cerca de
1.500 km2. Essa cidade foi construída por pessoas vindas de
diversas partes do Brasil e do mundo. Imigrantes, inclusive
refugiados, participaram do grande crescimento da cidade.
Por isso, hoje em dia, os moradores de São Paulo são pessoas de diversas origens, culturas, religiões, profissões e grupos
sociais. Há muitos anos, São Paulo é a cidade brasileira que
recebe a maior parte dos refugiados e solicitantes de refúgio
no país.
Ao redor de São Paulo, estão outras cidades como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema,
Guarulhos, entre outras. Esse grupo de cidades é chamado
de “Grande São Paulo”.
Ao chegar numa cidade tão grande e movimentada é normal
se sentir desorientado e precisar de ajuda. Isso se torna mais
difícil se você não consegue se comunicar em Português idioma dos brasileiros, que em sua maioria não falam outras
línguas.
Mas felizmente você também encontra em São Paulo vários
pontos de apoio, que são mantidos por organizações não governamentais ou por órgãos do governo brasileiro.
Esse GUIA ajudará você a encontrar esses lugares e a ter
informações corretas sobre como buscar ajuda, e sobre o que
você deve fazer para cuidar do seu processo de refúgio.
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O QUE VOCÊ
ENCONTRA
NESSE GUIA?
É importante que você saiba que o Centro de Referência para
Refugiados, mantido pela CARITAS-SP em parceria com a
Agência da ONU para Refugiados - ACNUR, está disponível para
dar a você orientações seguras e gratuitas em São Paulo.
Nesse GUIA você encontra as informações mais importantes
sobre onde você deve ir e o que deve fazer para garantir os seus
direitos e onde encontrar apoio em São Paulo.
Esse GUIA complementa as informações de outros dois materiais
também publicados em parceria com o ACNUR, que são muito
importantes para que você tenha informações sobre os seus
direitos: Cartilha para Solicitantes de Refúgio no Brasil e Cartilha
para Refugiados no Brasil.
Todos os materiais estão disponíveis na internet, pelo site www.
caritassp.org.br.
Nas próximas páginas, você encontra informações e mapas sobre
os seguintes assuntos:
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PARTE I - VAMOS NOS APRESENTAR
Esse GUIA foi feito pela CARITAS-SP com o apoio do ACNUR e traz informações sobre como
SOLICITANTES DE REFÚGIO e REFUGIADOS podem buscar ajuda em São Paulo. Vamos
entender quem é quem?

REFUGIADOS E SOLICITANTES DE REFÚGIO
O lugar em que nascemos e crescemos costuma ser o lugar onde nos sentimos seguros. Mas nem
sempre é assim e, às vezes, nossos países se tornam lugares muito perigosos.
O início de uma guerra, conflitos violentos entre grupos diferentes ou mudanças não democráticas
de governo podem levar a graves e generalizadas violações dos direitos humanos. Aquelas situações
também colocam em risco a vida ou a liberdade das pessoas quando elas sofrem perseguições
individuais em virtude de sua religião, opinião política, raça, nacionalidade ou grupo social. Nesses
casos, a alternativa é buscar abrigo em outro país para sobreviver.
Se você viveu uma situação como essas e chegou ao Brasil, poderá ser reconhecido como
REFUGIADO e poderá viver aqui, com documentos e proteção aos seus direitos, até que possa
voltar para seu país de origem em segurança, caso queira. Para viver no Brasil como refugiado,
você precisa apresentar um pedido formal para o Governo brasileiro. Esse pedido será analisado
pelo Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), durante um processo administrativo.
Enquanto espera pela decisão do CONARE nesse processo, você é considerado pelo Governo
brasileiro como SOLICITANTE DE REFÚGIO e tem direito a permanecer e trabalhar no Brasil até o
final do processo, com documentos provisórios.

ACNUR E CARITAS-SP
O ACNUR e a CARITAS-SP trabalham em conjunto no Brasil há 27 anos.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), conhecido como a Agência
da ONU para Refugiados, tem o mandato de dirigir e coordenar a ação internacional para proteger
e ajudar as pessoas deslocadas em todo o mundo e encontrar soluções duradouras para elas. No
Brasil, o ACNUR ajuda a manter atividades para refugiados e solicitantes de refúgio, tendo como
um de seus parceiros a CARITAS-SP. Os escritórios do ACNUR no Brasil ficam em Brasília e na
cidade de São Paulo.
A CARITAS-SP (Caritas Arquidiocesana de São Paulo) é uma organização não governamental
criada pela Igreja Católica para ajudar pessoas em necessidade na cidade de São Paulo. Há quase
40 anos, a CARITAS-SP ajuda refugiados e solicitantes de refúgio que chegam ao Brasil no Centro
de Referência para Refugiados, onde oferece serviços de apoio social, jurídico e psicológico. Todos
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esses serviços são prestados de maneira totalmente gratuita e sem qualquer diferenciação das
pessoas pela nacionalidade, religião, documentação ou posição social. Você não precisa pagar para
conseguir orientações e solicitar ajuda sobre seu processo de refúgio e seus documentos no Brasil.
Junto com o ACNUR, a CARITAS-SP mantém parcerias com outras organizações de São Paulo
que também estão dispostas a ajudar os solicitantes de refúgio e os refugiados com seriedade
e responsabilidade. Assim, estamos sempre tentando melhorar o acolhimento de quem tem
dificuldades de adaptação ou tem seus direitos desrespeitados. Quando estiver recebendo uma
orientação sobre seu processo de refúgio, procure sempre saber se quem está tentando ajudar
você trabalha em conjunto com a rede de parcerias ligada ao ACNUR e à CARITAS-SP.
O site da CARITAS-SP (www.caritassp.org.br) e sua página no Facebook (www.facebook.com/
caritassp) sempre têm informações atualizadas para ajudá-lo.

CONARE E POLÍCIA FEDERAL
Dentro da estrutura do Governo brasileiro, o órgão responsável pelos processos de solicitação de
refúgio é o Comitê Nacional para Refugiados – CONARE, que tem sede em Brasília e possui alguns
escritórios descentralizados em outras cidades. O CONARE é composto por representantes de
alguns Ministérios do Governo Federal e da Polícia Federal. O ACNUR e entidades da sociedade
civil também fazem parte do CONARE. A CARITAS-SP é uma delas.
A Polícia Federal tem um papel importante no processo de refúgio, porque é a instituição que recebe
os formulários de solicitação, emite os protocolos e as Carteiras de Identidade de Estrangeiro
(RNE), além de dar informações sobre o andamento e as decisões dos processos.
Você encontra o endereço de todas as instituições mencionadas no final deste GUIA.
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PARTE II - O CENTRO DE REFERÊNCIA
PARA REFUGIADOS DA CARITAS-SP
O Centro de Referência para Refugiados da CARITAS-SP é o principal ponto de apoio para
solicitantes de refúgio e refugiados em São Paulo, oferecendo serviços de informação, apoio direto
e encaminhamento, nas áreas indicadas abaixo. Veja no que a CARITAS-SP pode ajudar e de que
maneira você pode pedir o apoio da organização.

ENDEREÇO E MEIOS DE CONTATO
Endereço: Rua José Bonifácio, 107, 1º andar, Centro. São Paulo – SP. Próximo ao Metrô da Sé
Site: www.caritassp.org.br / Facebook: www.facebook.com/caritassp
Telefone: + 55 11 4873 6363 (telefone geral)
E-mail: casp.refugiados@uol.com.br
duvidasrefugio@caritassp.org.br (para agendamentos, consulta de informações, dúvidas)

FORMAS DE ATENDIMENTO
O Centro de Referência para Refugiados da CARITAS-SP faz ATENDIMENTOS PRESENCIAIS,
por TELEFONE e por E-MAIL.
No seu primeiro atendimento presencial, a CARITAS-SP oferece serviços importantes: informações
sobre seus direitos e deveres no Brasil; entrevista jurídica individual para apoiar no processo de
refúgio; encaminhamentos imediatos sobre as necessidades sociais mais importantes. Além disso,
é no primeiro atendimento que conhecemos você e conseguimos ajudá-lo também por telefone e
e-mail.
Os atendimentos podem ser feitos em Português, Inglês, Espanhol, Francês e Árabe ou com o
auxílio de intérpretes para outros idiomas. Os atendimentos presenciais são feitos diretamente no
Centro de Referência para Refugiados da CARITAS-SP.

AGENDAMENTO
Sempre que precisar de um atendimento presencial, faça um agendamento prévio.
O agendamento pode ser feito por telefone, e-mail ou diretamente na portaria da CARITAS-SP.
Se você tiver dúvida sobre alguma informação ou uma necessidade urgente, explique qual sua
necessidade na portaria: o atendimento de emergência será feito assim que possível.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda-feira à sexta-feira, das 8:30 às 12:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
Nas quartas-feiras, somente são feitos atendimentos de urgência de saúde ou previamente
agendados.

SERVIÇOs
Veja os serviços mais importantes que cada área de atendimento do Centro de Referência para
Refugiados oferece para solicitantes de refúgio e refugiados:
RECEPÇÃO E PLANTÃO DE APOIO: agendamento de atendimentos - registro de atualização
de endereço junto à CARITAS-SP - informação sobre a situação do processo de refúgio e dos
pedidos enviados ao CONARE - informações de viagens de solicitantes de refúgio e refugiados
- recebimento e entrega de documentos - orientação sobre obtenção dos documentos (protocolo,
CPF, CTPS, RNE) - esclarecimento de dúvidas gerais - pedidos de atendimento de urgência.
ASSISTÊNCIA SOCIAL: encaminhamentos para abrigos - encaminhamentos para atendimentos
de saúde e odontologia - avaliação e doação de itens de primeira necessidade (mediante
disponibilidade) - acompanhamento de casos familiares especiais - orientação sobre os serviços
sociais oferecidos pelo Governo brasileiro - apoio para localização de familiares.
INTEGRAÇÃO: encaminhamento para cursos de português gratuitos e cursos profissionalizantes
- apoio para matrículas em escolas públicas - elaboração de currículo - orientação de abertura
de conta bancária e ingresso em universidades - orientação sobre validação de diplomas obtidos
no exterior - mediação para a busca de emprego - aconselhamento de planos de pequenos
empreendimentos.
PROTEÇÃO: assistência jurídica individual - orientação sobre direitos e deveres no Brasil elaboração de pareceres técnicos nos processos de solicitação de refúgio - apoio para pedidos
de autorização de viagem, reunião familiar, desarquivamento e pedidos especiais enviados ao
CONARE - registro, encaminhamento e acompanhamento de situações de violação de direitos.
SAÚDE MENTAL: atendimento psicológico individual - encaminhamento para atendimentos
psicológicos e psiquiátricos para a rede parceira.
** CONFIDENCIALIDADE E SIGILO
A CARITAS-SP tem o compromisso de manter todas as suas informações, documentos e
imagens em sigilo, dividindo-as somente com o ACNUR e com o CONARE, ou com pessoas
e entidades que estiverem autorizadas por você.
Por isso, nenhuma informação sobre seu processo ou situação no Brasil será prestada a
terceiros.
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PARTE III - COMO INICIAR E ACOMPANHAR PROCESSO DE SOLICITAÇÃO
DE REFÚGIO EM SÃO PAULO E COMO OBTER DOCUMENTOS
1. COMO INICIAR O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO
PASSO 1 - OBTER O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO

O formulário de solicitação de refúgio está disponível em quatro idiomas: Português, Inglês, Francês
e Espanhol.
Você pode ter acesso a esse formulário diretamente no site do Ministério da Justiça (www.mj.gov.br)
ou em qualquer unidade da Polícia Federal.
Não é preciso pagar para obter o formulário.
Na cidade de São Paulo, a Polícia Federal fica na Rua Hugo D´Antola, n. 95, Lapa (mapa p. 38)
PASSO 2 - PREENCHER O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO

Você deve preencher o formulário no idioma escolhido (Português, Inglês, Francês ou Espanhol).
Esse documento possui um grande número de perguntas e é muito importante para o seu processo
de refúgio.
Você deve preenchê-lo com calma e atenção, para que seu pedido seja apresentado ao CONARE
de maneira completa. Cuide para que estejam corretas as informações sobre seu telefone, e-mail
e endereço no Brasil (ainda que sejam provisórias): elas são muito importantes para que o seu
processo tenha andamento.
Se você não sabe escrever nos idiomas do formulário, procure ajuda de alguém que saiba e em
quem você realmente confia.
A CARITAS-SP pode ajudá-lo ou indicar uma outra organização idônea para fazê-lo, sem que seja
preciso pagar.
Se você está acompanhado de familiares, tenha atenção para o seguinte:
a) cada pessoa maior de 18 anos deve preencher um formulário próprio (você deve informar o nome
do familiar que o acompanha no Brasil e que pede refúgio em outro formulário);
b) você deve anotar o nome e os dados do familiar menor de 18 anos que está sob sua responsabilidade.
Caso o familiar menor de 18 anos não seja seu filho, você deverá ter um termo de guarda que
mostre que você é o responsável por ele. Para iniciar o processo de guarda no Brasil, você pode
fazer um agendamento com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (pelo telefone 0800 773
4340) ou pedir o auxílio da CARITAS-SP.
PASSO 3 - APRESENTAR O FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO

Depois de preencher o formulário de solicitação de refúgio, você deve apresenta-lo à Polícia Federal.
Você deve levar duas fotos 3x4 e todos os documentos que tiver, como
a) seus documentos pessoais (como passaporte, documentos de identificação emitidos no seu país
de origem etc.);
b) outros documentos que ajudam a demonstrar os fatos que ocorreram com você em seu país de
origem.
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Todas as pessoas do grupo familiar que pedirão refúgio devem acompanhar você, levando
documentos e fotos.
Se você estiver acompanhando uma pessoa menor de 18 anos, você deve também levar o termo
de guarda.
PASSO 4 – RECEBER O PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO

No dia em que você apresentar o formulário de solicitação de refúgio, a Polícia Federal deverá
entregar a você (e a cada pessoa do seu grupo familiar) um protocolo de solicitação de refúgio,
que será seu documento de identidade no Brasil. Com ele você pode obter outros dois documentos
importantes no Brasil: o CPF e a Carteira de Trabalho.
Ao receber o protocolo, confira se todos os seus dados estão escritos corretamente.
Se você estiver acompanhado de uma pessoa menor de 18 anos, ele ou ela também deve receber
um protocolo individualizado, com número diferente do seu.

2. A ENTREVISTA NO CONARE DURANTE O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO
Depois de receber o formulário de solicitação de refúgio, a Polícia Federal envia o formulário (com
todos os documentos) para o Comitê Nacional para Refugiados – CONARE, que o chamará para
uma entrevista e tomará uma decisão sobre o seu pedido. Não há um prazo para que o CONARE
realize a entrevista, mas você receberá a convocação pelos dados de contato que você informar,
especialmente por seu e-mail. Durante a entrevista você deve contar todos os detalhes sobre
as razões pelas quais você deixou o seu país e o que ocorreria se retornasse. Há um escritório
do CONARE na Rua Otto Alencar, 270, Cambuci (mapa p. 37), mas você saberá a data, hora e
local da entrevista no momento em que o CONARE enviar a notificação. Por isso, fique atento às
correspondências, ligações e mensagens de e-mail que receber.
Caso você seja menor de 18 anos, maior de 60 anos, portador de deficiência ou tenha alguma
situação grave ou urgente, o agendamento da sua entrevista tem prioridade. Você pode informar
ao CONARE sobre alguma dessas situações (e-mail entrevista.conare@mj.gov.br ou telefone (61)
2025-9225), ou com a ajuda da CARITAS-SP.
Quando você faz o seu primeiro registro na CARITAS-SP, você também passa por uma entrevista, com
um Agente de Proteção. Caso seja necessário, ele o chamará para uma entrevista complementar. As
entrevistas na CARITAS-SP não são obrigatórias, mas são complementares para o processo de refúgio.

3. FIQUE ATENTO: O PROCESSO PODE SER ARQUIVADO
A entrevista com o CONARE é obrigatória no processo de solicitação de refúgio. Caso você falte
por duas vezes à entrevista, sem justificativa, o seu processo pode ser arquivado. Se você souber
que seu pedido foi arquivado, envie um e-mail ao CONARE (conare@mj.gov.br), atualizando seus
dados de contato e esclarecendo o que se passou. A CARITAS-SP pode ajudá-lo a fazer isso, para
que seu processo de refúgio possa ser desarquivado.
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4. SE UM NOVO FAMILIAR CHEGAR ENQUANTO VOCÊ ESTIVER AGUARDANDO A DECISÃO DO CONARE
Se uma pessoa da sua família chegar ao Brasil enquanto você aguarda pela decisão do seu pedido
de refúgio, ele/ela deverá ir à Polícia Federal, preencher o formulário de solicitação de refúgio e
receber um protocolo de solicitação de refúgio autônomo. Ele/ela deve informar claramente no
formulário que tem um familiar no Brasil (você) que já é solicitante de refúgio. É importante que ele/
ela escreva o seu nome e número de protocolo e que apresente uma cópia do seu protocolo, para
permitir que o CONARE possa analisar os dois processos em conjunto.
É também importante que o seu familiar vá até à CARITAS-SP para fazer o registro. Assim, a
CARITAS-SP pode orientar você e a sua família da melhor maneira possível.
Se a pessoa for menor de 18 anos, precisará estar acompanhada do responsável legal ou de um
adulto que tenha a guarda (ver informações anteriores sobre a guarda de menores – item 1 – passo 2).

5. SE PRECISAR VIAJAR PARA O EXTERIOR
A viagem de um SOLICITANTE DE REFÚGIO ou de um REFUGIADO ao exterior pode ter
consequências diferentes, por isso, caso seja necessário sair do Brasil durante o processo de
refúgio ou mesmo depois de obter o RNE você deve procurar informações corretas.
Não viaje sem antes receber informações precisas sobre o procedimento. Você pode ser prejudicado
se o procedimento correto não for seguido. Você poderá receber informações sobre este tema na
CARITAS-SP ou entrando em contato com o CONARE.
Em virtude da revisão das normas sobre a viagem de solicitantes de refúgio e refugiados, é
importante que você sempre procure a CARITAS-SP ou o CONARE antes de viajar para fora do
Brasil. Faça uma consulta com a maior antecedência possível. Assim você receberá orientações
atualizadas e poderá fazer o procedimento correto.

6. COMO SABER SE O CONARE JÁ DECIDIU O SEU PEDIDO DE REFÚGIO?
Depois de fazer a entrevista com você, o CONARE analisará o seu pedido de refúgio. O tempo
dessa análise varia de caso para caso. Para ter informações sobre o andamento do seu processo,
você pode:
Enviar um e-mail ao CONARE:

Consultar na Polícia Federal:

Consultar na CARITAS-SP:

conare@mj.gov.br

pedindo informação
pessoalmente, no dia em que
renovar seu protocolo

- enviando um e-mail para
duvidasrefugio@caritassp.org.br
- vindo direito à CARITAS-SP
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7. A DECISÃO DO CONARE SOBRE O SEU PEDIDO DE REFÚGIO PODE SER POSITIVA OU NEGATIVA
7.1 SE A DECISÃO DO CONARE FOR POSITIVA...
... você foi reconhecido como refugiado e pode pedir a emissão da sua Carteira de Identidade de
Estrangeiro (RNE).
Para pedir a emissão do RNE, você deve preencher um formulário no site da Polícia Federal
(www.dpf.gov.br) e pedir o agendamento de uma data para comparecer na Policia Federal. No dia
agendado você deve levar consigo o seu protocolo de solicitação de refúgio e uma notificação
emitida pelo CONARE. Você pode obter esse documento junto ao CONARE (pelo e-mail conare@
mj.gov.br) ou diretamente na CARITAS-SP.
ATENÇÃO: a emissão do RNE para refugiados é gratuita – você NÃO precisa emitir uma GRU
(boleto) ou pagar uma taxa.
Se você tiver dificuldade para preencher o formulário no site da Polícia Federal ou tiver outra
dificuldade para a emissão do RNE, procure a CARITAS-SP. Você não precisa contratar o serviço
de terceiros para fazer o procedimento de obtenção do RNE.
7.2 SE A DECISÃO FOR NEGATIVA...
... significa que o CONARE concluiu que você não preenche os requisitos para ser reconhecido
como refugiado no Brasil.
Caso queira você pode fazer um recurso, para que o Ministro da Justiça analise seu caso novamente.
O recurso deve ser apresentado até 15 dias depois que você for intimado da decisão do CONARE.
O prazo é de 15 dias e começa a contar no dia em que você receber, na Polícia Federal, uma
notificação, contendo o conteúdo da decisão de indeferimento.

8. COMO APRESENTAR O RECURSO AO MINISTRO DA JUSTIÇA
Os formulários para apresentação dos recursos estão disponíveis no site do Ministério da Justiça
(www.mj.gov.br). Esse recurso deve ser entregue na Polícia Federal.
Você também pode ter ajuda gratuita para fazer o seu recurso junto da Defensoria Pública da União
e também da CARITAS-SP.
Não perca seu prazo! Ao receber a intimação de indeferimento, procure ajuda imediatamente.
A Defensoria Pública da União fica na Rua Fernando de Albuquerque nº 155, Consolação (mapa
p. 36).
Enquanto o seu recurso é analisado, você continua tendo o direito ao protocolo e demais documentos
no Brasil.
Para saber o andamento do seu recurso, você pode proceder do mesmo modo com que acompanhou
o processo de solicitação de refúgio.
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9. CUIDE DOS SEUS DIREITOS: MATENHA SEMPRE SEUS DADOS DE CONTATO ATUALIZADOS
DURANTE TODO O PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO E MESMO DEPOIS QUE
VOCÊ JÁ TIVER O RNE, VOCÊ PRECISA ATUALIZAR O CONARE E A POLÍCIA FEDERAL
SOBRE SEU ENDEREÇO, TELEFONE OU E-MAIL!
MANTER ESSES DADOS ATUALIZADOS JUNTO À CARITAS-SP TAMBÉM AJUDA NA
PROTEÇÃO DOS SEUS DIREITOS!
O CONARE e a Polícia Federal precisam ter sempre os seus dados de contato atualizados para
fazer consultas e confirmar informações sobre a sua situação de solicitante de refúgio ou de
refugiado. Durante o processo de refúgio, esses dados são necessários para que você possa ser
chamado para a entrevista, mas depois, mesmo quando você tenha recebido o RNE, eles também
são muito importantes e você pode sofrer prejuízos caso o CONARE ou a Polícia Federal não
consigam localizar você.
A CARITAS-SP e o ACNUR também querem ajudar – e por isso precisam saber como encontrar
você.
Por isso, é muito importante que você nos informe seus dados sempre que mudar de endereço, tiver
um novo telefone ou um novo e-mail.
Atualize seus dados com
CONARE:

Atualize seus contatos com a
Polícia:

Atualize seus dados com a
CARITAS-SP:

- e-mail:
cadastro.conare@mj.gov.br
- website:
formulários.mj.gov.br/limesurvey/
index.php/178367

- pessoalmente, na Rua Hugo
D´Antola, 95, ou outra unidade
da PF

- e-mail duvidasrefugio@
caritassp.org.br
- pessoalmente

10. ATENÇÃO: VOCÊ NÃO PRECISA PAGAR PELO PROCESSO!
Todas as etapas do processo de refúgio no Brasil são gratuitas.
Isso quer dizer que você NÃO precisa pagar pelo formulário de solicitação de refúgio,
pelo atendimento na Polícia Federal, pelo protocolo, pelo agendamento da entrevista do
CONARE ou pelo recurso no Ministério da Justiça (caso seu pedido seja negado.) Também
não é necessário pagar pelo protocolo de solicitação de refúgio, pelo RNE e pela Carteira
de Trabalho (CTPS).
Se alguém prometer uma forma mais rápida ou fácil de conseguir os documentos, entrevistas ou
disser que pode alterar o andamento do seu processo junto ao CONARE em troca de dinheiro ou
de favores, não aceite estas ofertas.
Se tiver alguma dúvida ou precisar de algum atendimento, procure a CARITAS-SP. Você
poderá receber ajuda e esclarecer suas dúvidas e, se for preciso, poderemos encaminhá-la
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para as defensorias públicas ou para outras organizações idôneas (que o ajudarão de graça
e de maneira segura).

11. OS DOCUMENTOS DO SOLICITANTE DE REFÚGIO
11.1 O PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO
É o documento emitido pela Polícia Federal, no momento em que você apresenta o formulário de
solicitação de refúgio. O protocolo tem validade por 1 (um) ano e deve ser renovado enquanto o
processo de refúgio não tiver sido concluído.
Para renovar o protocolo em São Paulo, basta ir até a Polícia Federal, levando o seu documento
alguns dias antes da data de vencimento.
O protocolo é seu documento de identidade no Brasil. Com ele, você tem direito de emitir outros
documentos brasileiros, de trabalhar formalmente e de praticar todos os atos permitidos em lei,
como fazer um contrato de aluguel ou abrir uma conta bancária. Você também deve mostrar o
protocolo quando usar os serviços públicos, como postos de saúde, escolas públicas e o serviço de
assistência social (CRAS).
Caso você enfrente alguma dificuldade para emitir um documento, abrir conta em banco, fazer
inscrição em uma escola ou de realizar qualquer ato porque seu protocolo não está sendo aceito,
você poderá vir à CARITAS-SP (mapa p. 31) ou buscar a Defensoria Pública da União (mapa p. 36).
11.2 O CPF (CADASTRO DE PESSOA FÍSICA)
O CPF é um registro mantido pela Receita Federal brasileira e é um documento importante para
acesso aos sistemas públicos de saúde, educação e assistência social, assim como na abertura de
contas em banco, compra de linha de celular e em contratos de trabalho etc.
Para obter o seu CPF, você deve ir a um local credenciado da Receita Federal, com o seu protocolo
e passaporte, se tiver. Não é necessário agendamento prévio para emitir o CPF na Receita Federal.
Só é necessário pagar uma taxa.
Para mais informações, veja o site www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/cpf-cadastrode-pessoa-fisica.
Na região da Praça da Sé, o posto de atendimento mais próximo é na Rua Coronel Xavier de
Toledo, nº23, 2º andar, Centro (mapa p. 35).
11.3 A CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL)
A Carteira de Trabalho é o documento que permite que você tenha um contrato formal de trabalho,
que lhe possibilita ter as proteções previstas na lei brasileira sobre o trabalho.
Para emitir sua Carteira de Trabalho, você deve fazer um agendamento prévio pela internet, pelo
site: saaweb.mte.gov.br/inter/saa/pages/agendamento/main.seam.
Na data agendada, você deve ir até a Superintendência Regional do Trabalho que você selecionou
no ato do agendamento, levando o seu protocolo e o seu CPF.
Em São Paulo, o local mais próximo à Praça da Sé fica na Rua Martins Fontes, nº 109, Centro
(mapa p. 35).
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12. OUTROS PROCEDIMENTOS PARA O REFUGIADO
12. 1 “SOU REFUGIADO E TENHO FAMILIARES QUE ESTÃO FORA DO BRASIL – O QUE FAZER?”
As pessoas que já foram reconhecidas como refugiadas no Brasil podem pedir ao CONARE a
emissão de um visto para alguns familiares, para facilitar a vinda deles ao Brasil. Os refugiados
têm direito de solicitar o visto de reunião familiar para descendentes (ex. filhos,netos), ascendentes
(ex. pais, avós) e cônjuges (esposa,marido ou companheiro(a)). Podem fazer o mesmo pedido para
irmãos e outros familiares que sejam seus dependentes econômicos. O governo brasileiro exige
uma comprovação do parentesco/vínculo familiar entre o refugiado e a pessoa para quem foi feito o
pedido de emissão de visto. Se você já é refugiado e gostaria/precisa trazer seus familiares para o
Brasil procure a CARITAS-SP para ter mais orientações e entrar com o pedido junto ao CONARE.
12.2 SOU REFUGIADO E FAMILIARES CHEGARAM AO BRASIL – O QUE FAZER?
Quando os familiares de um refugiado chegam ao Brasil, é necessário apresentar um pedido de
REUNIÃO FAMILIAR. Ascendentes, descendentes e cônjuges têm direito ao RNE por reunião
familiar, sempre que possam provar o parentesco. Irmãos ou outros familiares do refugiado também
podem ter esse direito reconhecido quanto demonstrem que dependem economicamente da pessoa
refugiada. Para solicitar a reunião familiar de seus familiares que já estão no Brasil, o refugiado e
seu familiar devem preencher um TERMO DE SOLICITAÇÃO DE REUNIÃO FAMILIAR NO BRASIL
(disponível no site do Ministério da Justiça – www.mj.gov.br). Esse formulário deve ser apresentado
na Polícia Federal, junto com uma cópia de todos os documentos que demonstram o vínculo familiar
e outras circunstâncias importantes.
Ao receber o pedido, Polícia Federal deve entregar ao familiar do refugiado um protocolo de reunião
familiar, que será o documento da pessoa até a decisão do CONARE.
A pessoa que pede a reunião familiar deve seguir todas as orientações dadas acima para solicitantes
de refúgio sobre atualização de endereço, telefone e e-mail e sobre viagem ao exterior.
12.3 “JÁ FUI RECONHECIDO COMO REFUGIADO – PRECISO MANTER MEUS DADOS ATUALIZADOS JUNTO AO CONARE OU
FAZER UMA CONSULTA ANTES DE FAZER UMA VIAGEM AO EXTERIOR?”
Sim.
É muito importante que você envie ao CONARE seu novo endereço, telefone e/ou e-mail sempre
que tiver uma mudança. Se o CONARE não conseguir encontrar você, você pode perder uma
oportunidade de dar esclarecimentos importantes para a manutenção do seu status de refugiado.
Sempre que você receber uma carta ou e-mail do CONARE, responda prontamente e, se ficar em
dúvida, procure a CARITAS-SP.
Sempre que quiser ou precisar viajar ao exterior, também, consulte o CONARE ou a CARITAS-SP
previamente, para obter informações atualizadas sobre o procedimento.
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PARTE IV - COMO TER ACESSO A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
E INTEGRAÇÃO EM SÃO PAULO
De acordo com a lei brasileira, o Estado deve oferecer, para todas as pessoas que estiverem
no Brasil (nacionais ou estrangeiros), serviços de saúde e educação gratuitos, além de outras
atividades de assistência.
Esses serviços são chamados serviços públicos. Além deles, em São Paulo você pode encontrar
serviços de assistência e integração, oferecidos por organizações da sociedade civil. A CARITASSP e as organizações parceiras oferecem gratuitamente esses serviços, garantindo também o
respeito à confidencialidade dos seus dados.

1. SAÚDE
Todas as pessoas que estejam no Brasil têm direito a usar o Sistema Único de Saúde (SUS) sem
pagar por qualquer serviço. Os remédios receitados pelo SUS também devem ser fornecidos
gratuitamente.
1.1 CARTÃO SUS
Para ter acesso ao SUS você deve fazer um cartão de registro do sistema (Cartão SUS). Para
atendimentos de urgência, não é necessário possuir o cartão, mas você deve fazê-lo assim que
possível.
O Cartão SUS também é gratuito, e você poderá fazê-lo em qualquer hospital ou unidade de saúde.
Procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima do local onde você está morando.
1.2 ENCAMINHAMENTO PARA EXAMES E MÉDICOS ESPECIALISTAS
Todos os atendimentos do SUS são iniciados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou nas
unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA). Se você precisar de algum exame ou de
atendimento por um médico especialista, os médicos da UBS ou da AMA encaminharão você.
1.3 ODONTOLOGIA
Se você precisa de atendimento por dentistas, também deve procurar o SUS, através das UBS.
1.4 APOIO PSICOLÓGICO OU PSIQUIÁTRICO
O SUS também oferece serviços de psicologia e psiquiatria, através dos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS).
1.5 ENDEREÇOS
Você deve procurar a unidade de saúde mais próxima à sua casa. Você encontra a relação completa
das unidades de saúde de São Paulo no portal da Prefeitura Municipal:
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(www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/organizacao/Unid_Munic_
Saude_Zona.pdf).
As unidades de UBS e AMA e CAPS mais próximas à Praça da Sé ficam na Rua Frederico Alvarenga
nº 259, Glicério (mapa p. 33).
1.6 TELEFONES DE EMERGÊNCIA
Para emergências médicas, é possível chamar socorro, através de dois números de telefone:
190 - Atendimento da população nas situações de urgências policiais.
192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU (ambulância): atende solicitações do tipo
clínicas, como, por exemplo, um caso de infarto, derrame, quando alguém passa mal, uma criança
com febre muito alta etc. Também pode ser acionado em caso de óbito natural, em casa.
193 - Corpo de Bombeiros: atende situações de acidentes de trânsito, ferimentos por arma de fogo
ou outros tipos de arma, quedas, queimaduras ou soterramentos. Também atuam na prevenção e
combate a incêndios.
1.7 APOIO COMPLEMENTAR DADO PELA CARITAS-SP E SEUS PARCEIROS
Se você enfrentar alguma dificuldade para ter acesso aos serviços do SUS (por falta de informação,
problemas de comunicação ou negativa de atendimento), a CARITAS-SP está aberta para ajudá-lo
a garantir o atendimento e encaminhá-lo para o local correto. Para situações graves ou especiais,
a CARITAS-SP e as organizações parceiras também podem buscar formas para complementar
o atendimento pelo SUS (medicamentos, atendimento odontológico, médico e de saúde mental).

2. MORADIA
Quando alguém chega a São Paulo vindo de outro país, pode ser difícil encontrar um lugar
seguro para morar, pela falta de recursos ou conhecimento. Por isso, é importante saber algumas
informações básicas.
2.1 CASAS DE ACOLHIDA / ABRIGOS
A cidade de São Paulo possui uma rede de abrigos públicos e da sociedade civil, que oferecem
alojamento (camas, roupa de cama e coberta), banheiros, vestiários, refeições e assistência social
para brasileiros e estrangeiros que não têm onde dormir.
As vagas nos albergues são gratuitas. Saiba que as condições e regras de cada casa de acolhida/
abrigo são diferentes.
Caso você precise de um alojamento temporário ou tenha dificuldade no local onde você foi acolhido,
você pode ir direito a um CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) ou
procurar a CARITAS-SP.
O CREAS mais próximo à Praça da Sé fica na Rua Santo Antônio, 800 – Bela Vista (mapa p. 34).
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2.2 CONTRATOS DE ALUGUEL
O aluguel de imóveis (casa, quarto, apartamento) no Brasil deve ser feito através de um contrato.
Nos contratos de aluguel, devem ser escritas todas as regras que o proprietário e o morador devem
respeitar: o valor e a forma de pagamento, o prazo do contrato, as condições do imóvel, o número
de moradores etc. Por isso, é preciso bastante atenção antes de assinar um contrato de aluguel.
Em São Paulo, muitos contratos de aluguel são feitos através de empresas chamadas “imobiliárias”.
Os contratos de aluguel no Brasil são todos escritos em português e há leis que definem regras
básicas para esses contratos.
Se você tiver dúvidas sobre isso ou dificuldades para compreender o texto de um contrato de
aluguel, você pode pedir ajuda ao setor de Proteção da CARITAS-SP antes de assinar o documento.
A CARITAS-SP não ajuda no pagamento do valor do aluguel.
2.3 OCUPAÇÕES DE PRÉDIOS VAZIOS
“Ocupação” é o nome dado para prédios que, por terem ficado vazios, passaram a ser usados
por pessoas ou famílias que não são donas e nem alugaram aquele espaço. Muitas ocupações
são organizadas por movimentos sociais, que protestam e fazem reinvindicações para o governo
brasileiro, para que se estabeleça uma política de moradia mais acessível às pessoas pobres em
São Paulo. Os moradores das ocupações normalmente não têm autorização legal ou do proprietário
para viver nos prédios, por isso, a Justiça brasileira pode determinar a desocupação do imóvel com
uso de força policial.
Caso você receba um convite para morar em um lugar de graça ou com custos mais baixos, fique
atento: você pode estar sendo convidado a morar em uma ocupação. Em caso de dúvidas, procure
esclarecimentos na CARITAS-SP.

3. ALIMENTAÇÃO
A população brasileira tem hábitos alimentares que podem ser diferentes do seu. Para o brasileiro,
por exemplo, é comum comer arroz e feijão no almoço, e tomar café com leite e comer pão no café
da manhã. Esse tipo de alimento será servido com frequência nas casas de acolhida ou abrigos.
Pode ser difícil adaptar-se à alimentação de um novo país, mas você deve saber que o Brasil produz
uma diversidade bastante grande de alimentos e você pode encontrar refeições parecidas que
costumava fazer em seu país.
REFEIÇÕES A BAIXO CUSTO

São Paulo possui uma rede de restaurantes populares com alimentação balanceada e de qualidade.
Nos restaurantes do Bom Prato você poderá tomar café ou almoçar por um preço baixo. Não é
necessário fazer cadastro ou apresentar documentos. É só ir a um dos endereços abaixo, pagar o
valor das refeições.
O mais próximo da CARITAS-SP é o Bom Prato Centro: R. 25 de Março, 166 (mapa p. 34).
Você encontra o endereço de outras unidades no portal: www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/
a2sitebox/arquivos/documentos/1200.pdf.
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4. EDUCAÇÃO
4.1 CURSOS DE PORTUGUÊS
No Brasil, o Português é o idioma oficial. Brasileiros, em geral, não falam outros idiomas e, por
isso, aprender Português é fundamental para que você consiga se comunicar para atos da vida
comum, como ir ao mercado, buscar um emprego etc. Em São Paulo existem várias instituições que
oferecem gratuitamente cursos de português para refugiados e solicitantes de refúgio. Se você tem
interesse em fazer um curso de português, o setor de Integração da Caritas pode te ajudar. Você
receberá informações sobre os cursos disponíveis, vagas, mapas e uma carta de encaminhamento
para a locais onde você terá as aulas.
O ACNUR e parceiros prepararam uma cartilha especialmente criada para ajudar refugiados a
aprenderem português. Você encontra esse material no site:
www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2015/
Pode_Entrar
4.2 EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHES
A Prefeitura de São Paulo mantém creches gratuitas para crianças de até 5 anos, onde elas têm
atividades de educação infantil durante o dia, de segunda a sexta-feira.
Para matricular uma criança, é preciso fazer um cadastro na escola mais próxima do local onde
você esteja morando. Você encontra a relação de escolas no site portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/
Main/School#/.
Há uma fila de espera por vagas na creche e você pode consultar a situação do seu pedido pelo
site: portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/solicitacao-de-vagas.
Caso enfrente dificuldades para obter uma vaga na creche, você pode procurar a Defensoria Pública
do Estado (pelo telefone 0800 773 4340) ou pedir ajuda da CARITAS-SP.
4.3 EDUCAÇÃO BÁSICA PARA CRIANÇAS E ENSINO DE JOVENS E ADULTOS
O Brasil mantém um sistema de ensino público e gratuito para todas as crianças e adolescentes,
até que concluam o ensino médio. O governo também mantém um sistema gratuito de ensino para
jovens e adultos (EJA).
De acordo com a lei brasileira é dever dos pais ou responsáveis de uma criança colocá-la na escola.
Por isso, se você tem filhos em idade escolar e que não concluíram o ensino médio, você deve
procurar a escola mais próxima do local onde esteja morando e fazer a matrícula.
A lista de escolas está no site portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/School#/
Leve todos os documentos disponíveis sobre a criança e você, inclusive documentos escolares do
país de origem se tiver.
Lembre-se que a direção da escola não deve impedir a matrícula alegando a falta de algum
documento específico, pois é direito de toda criança estar na escola e a falta de documentos não
pode impedir a matrícula.
Se você é jovem ou adulto e ainda não finalizou o ensino médio, também pode procurar a escola e
fazer a sua matrícula.
Caso haja algum problema na hora de fazer a matrícula, você deve procurar a Diretoria de Ensino
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mais próxima da sua casa. Caso ainda assim você encontrar dificuldades, você poderá buscar ajuda
na CARITAS-SP.
4.4 CURSOS PROFISSIONALIZANTES
Na cidade de São Paulo, existem muitas escolas que oferecem cursos profissionalizantes, ou seja,
cursos onde você pode aprender ofícios ou algumas profissões que não dependem de cursos
universitários. A maioria dos cursos profissionalizantes são pagos.
O PRONATEC, no entanto, é um programa do Governo Federal pelo qual é possível ter acesso
a oportunidades de profissionalização gratuitamente. Para ter acesso ao PRONATEC é preciso
fazer o CAD ÚNICO, em um CRAS (como se explica no ponto 6, abaixo). Você pode obter mais
informações sobre as oportunidades do PRONATEC no site portal.mec.gov.br/pronatec ou pedir
ajuda no setor de integração da CARITAS-SP.
A CARITAS-SP possui convênios com algumas escolas profissionalizantes e, por isso, pode
encaminhar solicitantes de refúgio e refugiados para que façam cursos gratuitamente ou a preços
mais baixos. No setor de Integração da CARITAS-SP você irá receber mais informações sobre a
duração do curso, horários, endereços e a carta de encaminhamento para fazer sua inscrição no
curso disponível de maior interesse.
4.5 CURSOS UNIVERSITÁRIOS
No Brasil, há universidades públicas e privadas. As universidades públicas são gratuitas e mantidas
pelo Estado. Os cursos das universidades privadas são pagos. As universidades têm diferentes
processos seletivos de ingresso, mas as provas são sempre em Português e, em geral, solicitantes
de refúgio não podem concorrer a vagas em universidades públicas.
No Estado de São Paulo, a UFSCAR (www.ufscar.br - universidade pública) e a UNISANTOS (www.
unisantos.br - universidade privada) fazem processos seletivos específicos para pessoas que
estejam reconhecidas como refugiadas. Consulte junto à CARITAS-SP sobre outras universidades
no Brasil ou caso você tenha problemas para fazer a inscrição para processos seletivos ou cursos
universitários.
Algumas universidades privadas oferecem programas de financiamento ou bolsas de estudo para
os alunos que tiveram os melhores resultados nos processos seletivos. Você pode ver a lista de
universidades cadastradas no Ministério da Educação pelo site emec.mec.gov.br/.
4.6 REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS ESCOLARES
Se você concluiu o ensino médio no seu país de origem, você pode pedir a validação do seu
certificado no Brasil. Para isso você pode procurar ajuda da CARITAS-SP.
Se você tem um diploma universitário obtido fora do Brasil, também é possível fazer a revalidação
no Brasil. A organização não governamental Compassiva (site: www.compassiva.org.br/levandoajuda-ao-refugiado-lar e telefone (11) 2537-3449) auxilia refugiados neste processo.
Envie um e-mail para revalidacao@compassiva.org.br e você receberá orientações por escrito.
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5. TRABALHO
5.1 ESCLARECIMENTO GERAL: DIREITOS DOS TRABALHADORES
A lei brasileira prevê uma série de direitos aos trabalhadores, para garantir que não haja a exploração
injusta do trabalho. Um instrumento importante para a garantia desses direitos é a Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS). Todos os solicitantes de refúgio e refugiados a partir de 14
anos têm direito à CTPS e a terem registrado neste documento todos os empregos que tiverem no
Brasil.
Para todos os trabalhadores devem ser respeitados alguns direitos básicos, como a carga de
trabalho semanal máxima permitida; remuneração compatível com o trabalho; férias remuneradas
ao final de 12 meses de trabalho; 13º salário; licença maternidade e indenizações em caso de
acidentes.
Não pode haver tratamento diferenciado somente com base na nacionalidade, na cor da pele ou no
fato de a pessoa ser homem ou mulher. A cartilha do Ministério Público do Trabalho (MPT) (www.
mptemquadrinhos.com.br/pdf/HQ01.pdf) contém informações completas sobre direitos e deveres
dos trabalhadores.
Se você tiver dúvida ou entender que seus direitos estão sendo violados, você pode procurar o
Sindicato da sua categoria ou pedir referências à CARITAS-SP.
Os Sindicatos são organizações coordenadas pelos próprios trabalhadores e possuem escritórios
de apoio de cada categoria. Você pode identificar o sindicato ligado ao seu trabalho pelo portal do
Ministério do Trabalho e Emprego: www3.mte.gov.br/cnes/painel_atualizacao_trabalhadores.asp.
5.2 ONDE BUSCAR TRABALHO
A pessoa que procura trabalho em São Paulo conta com uma rede de apoio formada por postos
e centros de atendimento administrados pelo Estado e pelas prefeituras, que oferecem vagas de
emprego e cursos. CAT Luz e o CIC do Imigrante têm atendimento de referência para solicitantes
de refúgio e refugiados e você pode fazer o seu cadastro pessoalmente, levando seus documentos
(protocolo ou RNE, CTPS, CPF e currículo, se tiver)
CAT LUZ: Av. Prestes Maia, 913, Luz (mapa p. 35)
CIC DO IMIGRANTE: R. Barra Funda, 1020, S. Cecília (mapa p. 37)
Todas essas centrais de apoio ao trabalhador funcionam de segunda à sexta feira.
Você encontra os endereços de outras unidades nos seguintes links:
CATs: www.saopaulo-sp.org/enderecos/cat-centro-de-apoio-ao-trabalhador-de-sao-paulo-enderecose-como-enviar-curriculo/
PATs: www.emprego.sp.gov.br/institucional/equipe/
As organizações da sociedade civil que atendem solicitantes de refúgio e refugiados mantêm
programas específicos e gratuitos para ajudá-lo a encontrar um trabalho e a esclarecer a você e ao
empregador quais os seus direitos no Brasil.
O PARR (Programa de Apoio para a Recolocação do Refugiado, site: refugiadosnobrasil.com/)
atende na CARITAS-SP com agendamento prévio. É necessário ter CTPS e falar Português básico.
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6. CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA E OUTRAS FORMAS DE APOIO
O Brasil possui alguns programas governamentais de assistência a pessoas e famílias que enfrentem
dificuldades para suprir suas necessidades básicas. Para ser incluído em algum desses programas,
você deve passar por uma avaliação em um CRAS (Centro de Referência da Assistência Social).
Outras formas de auxílio a solicitantes de refúgio em situação de necessidade são oferecidas por
organizações da sociedade civil em São Paulo.
6.1 REGISTRO NO CRAS: CAD ÚNICO
Para receber os benefícios sociais do Governo brasileiro, você precisa fazer o seu registro no
CADASTRO ÚNICO (CAD ÚNICO) no CRAS mais próximo do local onde você está morando.
Leve todos os documentos dos membros de sua família, assim como comprovante de residência e
informações e documentos sobre a renda mensal do seu grupo familiar.
Ao registrar-se o CAD ÚNICO, você será acompanhado pela equipe do CRAS, que indicará quais
programas do Governo brasileiro podem auxiliar você. Você encontra a relação completa dos CRAS
da cidade de São Paulo no portal:
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/cras/.
A unidade mais próxima à Praça da Sé fica na Avenida Tiradentes, 749 – Luz (mapa p. 35).
6.2 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
O BOLSA FAMÍLIA é um programa do Governo Federal brasileiro que oferece a transferência
mensal de um valor em dinheiro para pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade. Se você
está passando dificuldades financeiras, procure o CRAS mais próximo ao local onde você está
morando e peça informação para saber se pode receber a ajuda.
6.3 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
O BPC é outro programa governamental de apoio a pessoas em necessidade especial.
Pelo BPC, o Governo Federal faz um pagamento mensal a idosos com mais de 65 anos de idade
ou às pessoas com deficiência (física ou mental), que comprovem ter renda (per capita) menor do
que ¼ do salário mínimo vigente. Para solicitar o benefício, você precisa fazer um agendamento
pelo site do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social (www.previdencia.gov.br/servicos-aocidadao/todos-os-servicos/agendamento/) e comparecer à agência do INSS na data marcada com
todos os documentos que comprovem a sua condição. Você pode obter mais informações pelo
portal do INSS (www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/beneficio-bpc) e também na CARITAS-SP.
6.4 APOIOS COMPLEMENTARES DADOS PELA CARITAS-SP
Com o apoio do ACNUR, a CARITAS-SP analisa as possibilidades de ajuda material complementar
aos solicitantes de refúgio ou refugiados. Se você está passando por uma dificuldade especial,
agende uma avaliação com o setor de Assistência da CARITAS-SP.
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PARTE V - COMO VIVER BEM EM SÃO PAULO
São Paulo é uma cidade grande e movimentada. Pode ser difícil se adaptar, mas conhecendo o
sistema de transporte, as opções de lazer e os cuidados básicos que você precisa ter, você pode
viver bem aqui!

1. TRANSPORTE
A cidade de São Paulo tem uma rede de transporte público grande, com linhas interligadas de
ônibus, metrô e trem, que também integram as cidades do ABC paulista. Para percorrer grandes
distâncias, é recomendado o uso de metrô ou de trem. Você encontra um mapa do transporte
metropolitano de São Paulo na p. 39.
Você pode comprar bilhetes unitários para usar transporte público, mas é recomendável que você
tenha um cartão chamado BILHETE ÚNICO, que garante que você tenha descontos e possa usar
mais de um transporte com o preço de uma única passagem.
Para ter o seu BILHETE ÚNICO, você deve fazer um cadastro no portal da SPTRANS ou comprá-lo
em qualquer estação de metrô ou loja autorizada pela SPTRANS. Você pode buscar instruções no
site bilheteunico.sptrans.com.br/novobu.aspx ou pedir auxílio da CARITAS-SP.
Nos endereços indicados no site da SPTRANS, estações de metrô e nas casas lotéricas você pode
colocar crédito em seu BILHETE e usar qualquer transporte público.
Algumas pessoas podem ter direito ao transporte público gratuito, obtendo:
1.1 BILHETE ÚNICO DE ESTUDANTE: é concedido aos alunos das escolas públicas municipais
e estaduais ou estudantes que comprovem renda mensal de até 1,5 salário mínimo nacional.
Obtenha informações sobre como fazer o pedido do bilhete único de estudante na escola, no site
da SPTRANS (estudante.sptrans.com.br/) ou na CARITAS-SP.
1.2 BILHETE ÚNICO ESPECIAL: é concedido a pessoas maiores de 60 anos ou com deficiência.
Obtenha informações sobre como fazer o pedido do bilhete único especial no portal da SPTRANS
ou ns CARITAS-SP. Mais informações:
a) para IDOSOS: bilheteunico.sptrans.com.br/comoObterIdoso.aspx
b) para pessoa com deficiência: bilheteunico.sptrans.com.br/comoObterDeficiente.aspx

2. SEGURANÇA
2.1 FIQUE ATENTO
São Paulo, como todas as grandes cidades, tem problemas de segurança. Todas as pessoas
podem ser vítimas de crimes comuns (como furtos), havendo maior incidência em algumas partes
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da cidade. Fique sempre atento, informe-se com as pessoas que já vivem próximo ao lugar onde
você está morando sobre as condições do local e tenha cuidado com seus pertences. Procure não
andar com telefone celular, dinheiro e seus documentos à mostra, principalmente à noite ou em
lugares muito movimentados, como ônibus, trens e metrôs.
2.2 REGISTRO DE CRIMES
Caso você seja vítima de um crime, você deve ir até a Delegacia de Polícia Civil mais próxima ou
fazer um chamado para a Polícia Militar (telefonando para o número 190). A Guarda Municipal
também ajuda a fazer a segurança da cidade de São Paulo e você pode pedir ajuda a esses policiais
caso estejam por perto. Para algumas situações como furto ou perda de documentos, ameaças,
acidentes de trânsito, você poderá fazer um boletim de ocorrência (um registro da polícia sobre o
que aconteceu) diretamente pelo site da Polícia Civil de São Paulo (www.ssp.sp.gov.br/nbo/).
2.3 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A legislação brasileira protege e garante a integridade das mulheres brasileiras e estrangeiras que
estejam em território brasileiro.
Caso você, mulher refugiada ou solicitante de refúgio, seja vítima ou testemunhe qualquer situação
de violência (física, sexual, psicológica ou moral) contra mulheres, você poderá fazer uma denúncia
junto às Delegacias da Mulher (delegacias especializadas no atendimento de mulheres), ou
pelo telefone, ligando na Central do Disque Denúncia 181 (não é necessário se identificar, e as
informações são mantidas em sigilo absoluto).
Homens devem estar atentos a esta lei brasileira e também podem fazer denúncias, caso
testemunhem situações de violência contra mulheres.
DELEGACIAS E CENTROS DE APOIO À MULHER

Centro: Rua Bittencourt Rodrigues, 200, Sé
Itaquera: Rua Sabado D’Angelo, 46, Itaquera
Zona Oeste: Av. Corifeu de Azevedo Marques, 4.300, Jaguaré
Outros locais de atendimento de mulheres vítimas de violência são os Centros de Referência da
Mulher (CRM) e os Centros de Atendimento para Mulheres Vítimas de Violência (CDCM):
CRM Centro: Rua 25 de Março, 205 – Centro. Fone: (11) 3106-1100
CDCM Espaço Francisca Franco: Rua Conselheiro Ramalho, 93 – Liberdade. Fone: (11) 3106-1013
2.4 POLÍCIA E AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO
Agentes da Polícia Miliar e da Guarda Municipal fazem rondas pelas ruas da cidade e abordam
pessoas para fiscalização. Igualmente, fiscais da Prefeitura de São Paulo monitoram a atividade
dos comerciantes na cidade e podem fazer fiscalizações individuais. Se um fiscal ou policial parar
você na rua e pedir seus documentos, fique calmo e apresente os documentos que você portar. Ele
deve se identificar, não pode agir com violência ou desrespeito e não pode retirar seus pertences
sem justificativa. Sempre que algum documento ou objeto seu for retirado por alguma autoridade
brasileira, ela deve entregar um documento oficial.
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2.5 REGISTRO DE ABUSOS DE AUTORIDADE
Se você sofrer algum abuso ou violação de direito praticado por policial civil ou militar, por guarda ou
fiscal do município de São Paulo, ou por qualquer outro funcionário de órgãos públicos, você pode
fazer uma denúncia para ouvidorias ou órgãos especializados. Veja abaixo alguns desses órgãos:
OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO:

Recebe denúncias sobre a atividade de funcionários da Prefeitura (como fiscais, agentes das UBS,
funcionários das escolas de ensino infantil e fundamental etc.). Para fazer uma denúncia, você
pode:
- telefonar para 0800 175 717, das 9:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira
- ir pessoalmente à Avenida São João, nº 473, 16º andar, Centro, das 10:00 às 16:00 horas, de
segunda a sexta-feira
- enviar uma carta para o endereço Avenida São João, 473 - 16º andar - Centro - São Paulo - SP CEP 01035-000
OUVIDORIA DA POLÍCIA MILITAR DE SÃO PAULO:

Recebe denúncias sobre a conduta de Policiais Militares. Para fazer uma denúncia, você deve
preencher o formulário no portal da Polícia Militar, pelo site www.ssp.sp.gov.br/servicos/denuncias/
denuncias_pm.aspx
OUVIDORIA DA GUARDA METROPOLITANA DE SÃO PAULO:

Recebe denúncias sobre a conduta de Guardas Municipais. Para fazer uma denúncia, você pode:
- telefonar para (11) 3214-3624 / (11) 3251-3276 / (11) 3266-8271
- enviar um e-mail para csucorregdtpcifd@prefeitura.sp.gov.br
- ir pessoalmente à Rua Conselheiro Carrão, 192– Bela Vista
OUVIDORIA DA POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO:

Recebe denúncias sobre a conduta de Policiais Civis. Para fazer uma denúncia, você pode:
- telefonar para 0800-177070, de 2ª a 6ª-feira, das 9:00 às 17:00 horas
- ir pessoalmente à Rua Japurá, 42, Bela Vista. São Paulo, das 9:00 às 15:00 horas
OUVIDORIA DA POLÍCIA FEDERAL:

Recebe denúncias sobre a conduta de agentes da Polícia Federal. Para fazer uma denúncia, você
deve enviar um e-mail para ouvidoria@dpf.gov.br.
Se você sofrer outro tipo de violação de direito ou não souber para onde endereçar a sua denúncia,
você pode entrar em contato com:
BALCÃO DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SÃO PAULO:

- vá pessoalmente ao Rua Libero Badaró, 119, Centro
- telefone para (11) 3113-9601 / 3113-9602
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OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

- preencha o formulário eletrônico no site www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/sac
OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

- preencha o formulário eletrônico no site www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Ouvidoria/Formulario,
- envie um e-mail para ouvidoria@mpsp.mp.br
- telefone para (11) 3119-9700 / 3119-9823 / 3119-9175 / 3119-9365,
- envie uma carta para Rua Riachuelo, 115 – 2º andar – salas 217/221 – Centro – São Paulo – CEP
01007-904 ou
- vá pessoalmente no endereço acima, das 10:30 às 17:00 horas
A Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União também são órgãos públicos
destinados a auxiliar as pessoas que foram vítimas de violações por agentes públicos.
A CARITAS-SP também está aberta para ajudar você em todas as situações em que você tiver
dúvida ou perceber que seus direitos foram violados.

3. LAZER
A cidade de São Paulo oferece várias opções de lazer gratuitas ou a baixo custo.
Procure oportunidades para se divertir: isso também é importante para quem está chegando a um
novo país!
Participar de atividades culturais e esportivas ajudará você a conhecer mais sobre o Brasil e sobre
São Paulo e trarão oportunidades para você interagir com a comunidade onde você está vivendo!
3.1 PARQUES
A cidade de São Paulo conta com mais de 15 parques, onde você pode praticar esportes e estar
em contato com a natureza. O acesso aos parques é gratuito e muitos mantêm uma programação
de shows e outras atividades culturais. Você pode encontrar o parque mais próximo do local onde
você está vivendo no portal:
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/programacao/index.
php?p=144010.
Os parques mais conhecidos são:
Parque do Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Ibirapuera
Parque da Juventude: Av. Zachi Narchi, 1309, Santana (metrô Carandiru)
Horto Florestal: Rua do Horto, 931, Tremembé
Parque Villa-Lobos: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001, Pinheiros (CPTM Villa-Lobos)
3.2 BIBLIOTECAS
São Paulo tem também muitas bibliotecas públicas, onde você pode consultar e fazer a leitura do
acervo local. Para emprestar livros para ler em casa, basta fazer o cadastro na própria biblioteca.
Você pode encontrar a biblioteca mais próxima ao local onde você está vivendo no portal www.
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prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/.
As maiores bibliotecas de São Paulo são:
Biblioteca Mário de Andrade: Rua da Consolação, 94, Centro (metrô Anhangabaú)
Biblioteca Monteiro Lobato: Rua General Jardim, 485, Vila Buarque (metrô Santa Cecília)
Bibliotecas do Centro Cultural São Paulo: Rua Vergueiro, 1000 (metrô Vergueiro)
Biblioteca do Centro Cultural da Juventude: Av. Deputado Emílio Carlos, 3641
3.3 TELECENTROS E ACESSO PÚBLICO À INTERNET
Sabemos que o acesso à internet é também muito importante, para que você possa se comunicar
com pessoas de sua família, para obter informações sobre o Brasil e também para o lazer. Em
vários espaços públicos de São Paulo, há acesso gratuito à internet. Você pode ver a lista completa
desses espaços no portal:
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/inclusao_digital/.
3.4 CEUS - CENTROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS DA CIDADE DE SÃO PAULO
Os CEUs são unidades da Prefeitura que, além de salas de aula, possuem quadras esportivas,
teatro/cinema, playground, piscinas, biblioteca, telecentros e espaços para oficinas, ateliês e
reuniões. Esses espaços ficam abertos nos finais de semana e têm programações culturais, para o
uso de todas as pessoas da comunidade.
Participar das atividades de lazer no CEU mais próximo do local onde você está morando ajudará
você a conhecer a comunidade!
A relação dos CEUS está disponível no portal portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Page/
PortalSMESP/CEUs--Enderecos.
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PARTE VI - PONTOS DE REFERÊNCIA, MAPAS
E ENDEREÇOS NA CIDADE DE SÃO PAULO
1. PONTOS DE REFERÊNCIA
Nessa cartilha, foram apresentadas informações sobre como uma pessoa que esteja na condição
de solicitante de refúgio ou refugiado pode encontrar apoio na cidade de São Paulo.
Os principais órgãos públicos de referência são:
CONARE (mapa p. 37): é o órgão do Governo Federal encarregado de analisar e decidir todas as

solicitações de refúgio e processos relacionados à condição de refugiado. Possui sede em Brasília
e escritório na cidade de São Paulo.
POLÍCIA FEDERAL (mapa p. 38): é o órgão do Governo Federal encarregado de receber as

solicitações de refúgio, de reunião familiar, recursos e outros pedidos direcionados ao CONARE;
assim como de emitir o protocolo de solicitação de refúgio e o RNE. Tem unidades em diversas
cidades do Estado de São Paulo e principal Delegacia do fica no bairro da Lapa, da cidade de São
Paulo. Não é preciso fazer agendamento para apresentar pedidos ou renovar o protocolo, mas é
recomendável chegar ao local no primeiro horário da manhã, pois o atendimento é feito por ordem
de chegada. Para fazer ou renovar o RNE, é preciso fazer um agendamento prévio pelo site. O
horário de funcionamento é das 8:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.
CAT LUZ (mapa p. 35): é um serviço da Prefeitura de São Paulo que auxilia na elaboração de
currículos, busca de trabalho e orientação sobre a abertura de pequenos negócios. Não é preciso
fazer agendamento prévio para ser atendido e o horário de atendimento é das 8:00 às 17:00 horas,
de segunda a sexta-feira.
CIC DO IMIGRANTE (mapa p. 37): é um serviço do Governo do Estado de São Paulo, que auxilia na

busca de trabalho e no esclarecimento de dúvidas. Não é preciso fazer agendamento prévio para
ser atendido. O horário de funcionamento é das 8:00 às 17:00, de segunda a sexta-feira.
CRAS SÉ (mapa p. 35): é um serviço da Prefeitura de São Paulo, onde é possível fazer o CAD

ÚNICO e solicitar a avaliação para recebimento de benefícios assistenciais (como o Bolsa Família)
e programas educacionais (como o PRONATEC). Não é preciso fazer agendamento prévio para ser
atendido. O horário de funcionamento é das 8:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.
CRAI (mapa p. 34): é um serviço da Prefeitura de Paulo, onde é possível esclarecer dúvidas sobre
os serviços públicos disponíveis para imigrantes, na cidade de São Paulo. Não é preciso fazer
agendamento prévio para ser atendido. O horário de funcionamento é das 9:00 às 17:00 horas, de
segunda a sexta-feira.
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CREAS BELA VISTA (mapa p. 34): é um serviço da Prefeitura de São Paulo onde é possível pedir

vagas para alojamento nas casas de acolhida/abrigos da cidade de São Paulo. Não é preciso fazer
agendamento prévio para ser atendido. O horário de funcionamento é das 8:00 às 18:00 horas, de
segunda a sexta-feira.
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (mapa p. 36): é um serviço público estadual,

que oferece atendimento jurídico gratuito para temas de guarda, família, contratos, entre acesso
a creche e a outros serviços públicos municipais e estaduais e outras matérias de competência
estadual. O atendimento é agendado por telefone (0800 773 4340) ou através de encaminhamento
feito pela CARITAS-SP. O horário de funcionamento é das 7:00 às 19:00 horas, de segunda a sextafeira.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) (mapa p. 36): é um serviço público federal, que oferece

atendimento jurídico gratuito para temas de benefícios do INSS, acesso a procedimentos junto à
Polícia Federal e ao CONARE, recursos sobre o processo de solicitação de refúgio entre outras
matérias de competência federal. Não é preciso fazer agendamento prévio para ser atendido. O
horário de funcionamento é das 8:30 às 14:00 horas, de segunda a sexta-feira.
NÚCLEO DE DEFESA E CONVIVÊNCIA DA MULHER I / CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA MULHER

(mapa p. 34): são serviços públicos que têm o objetivo de apoiar e fortalecer mulheres em situação
de risco social e violência doméstica e ser referência para as mulheres em situação de prostituição,
de baixa renda, que trabalham na região central da cidade. Período de atendimento: das 9:00 às
18:00 horas, de segunda a sexta-feira.
As principais organizações da sociedade civil (ONGs) que prestam serviços de referência e
possuem entidades parceiras são:
CARITAS-SP (mapa p. 33): é a organização mais antiga em São Paulo que atende solicitantes
de refúgio e refugiados em São Paulo. É parceira do ACNUR e participa do CONARE, como
representante da sociedade civil. Presta serviços de assistência, integração, proteção (assistência
legal) e saúde mental. Encaminha denúncias de violações de direitos humanos e realiza eventos
e outras atividades para a promoção do direito dos refugiados. É preciso fazer agendamento para
alguns tipos de atendimento, havendo plantão de informações e orientação todas as segundas,
terças, quintas e sextas. O horário de funcionamento é das 8:30 às 17:30 horas, de segunda a sextafeira. Nas quartas-feiras, são realizados somente atendimentos agendados ou de emergência.
MISSÃO PAZ - CENTRO PASTORAL E DE MEDIAÇÃO DOS MIGRANTES (mapa p. 36): a Missão Paz

possui serviços de orientação e apoio a imigrantes. São oferecidos cursos, acompanhamento
social, auxílio sobre documentação de permanência e naturalização, encaminhamentos sobre
saúde, mediação para a busca de emprego entre outros. Não é preciso fazer agendamento prévio
para ser atendido. O horário de funcionamento é das 9:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.
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Dezenas de outras organizações da sociedade civil oferecem serviços de apoio aos
solicitantes de refúgio e refugiados em São Paulo. A CARITAS-SP mantém parceria com cerca
de 70 entidades para poder encaminhar as pessoas de acordo com as suas necessidades.
Todos os serviços prestados pela CARITAS-SP, pela Missão Paz e por seus parceiros são
gratuitos e respeitam o sigilo das suas informações. Todas essas organizações formam uma
rede de proteção séria, que trabalha em conjunto com o ACNUR e que se mantém atualizada
sobre os direitos dos refugiados e os procedimentos de solicitação de refúgio.
Nos últimos anos, têm surgido em São Paulo novos grupos que pretendem ajudar aos
refugiados ou prestar serviços pagos a pessoas em situação de refúgio. Muitos deles não
pertencem à rede de proteção mencionada acima.
Por isso, sempre que tiver dúvida sobre informações e serviços, consulte a CARITAS-SP.
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2. ENDEREÇOS E MAPAS

MAPA 1
ACNUR: Escritório São Paulo: Pátio do Colégio, 148 / 184 - Centro - São Paulo-SP (Metrô Sé)
CARITAS-SP: Rua José Bonifácio, 107 - Centro - São Paulo-SP (Metrô Sé)

ACNUR

PRAÇA DA SÉ

CARITAS-SP

MAPA 2
AMA Sé: Rua Frederico Alvarenga, 259 (Metrô Sé)
CAPS Centro: Rua Frederico Alvarenga, 259 (Metrô Sé)
UBS Sé: Rua Frederico Alvarenga, 259 (Metrô Sé)
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MAPA 3
Bom Prato: CENTRO - Rua 25 de Março, 166 (Metrô Sé)
CRM - CENTRO: Rua 25 de Março, 205 (Metrô Sé)
Delegacia da Mulher: Rua Bittencourt Rodrigues, 200 (Metrô Sé)
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MAPA 4
CDCM Espaço Francisca Franco: Rua Conselheiro Ramalho, 93 (Metrô Liberdade)
CRAI - Rua Japurá, 234 - Bela Vista (Metrô Anhangabaú)
CREAS Bela Vista: Rua Santo Antônio, 800 (Metrô Anhangabaú)
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MAPA 5
CAT Luz: Av. Prestes Maia, 913 - Luz (Metrô Luz)
CRAS Sé: Av. Tiradentes, 74 (Metrô Luz)
cras
Na Praça da Sé, vá até a Estação de Metrô Sé.
Pegue o metrô LINHA AZUL – SENTIDO TUCURUVI.
Desça na Estação de Metrô Luz (2 pontos)
Saia da Estação de Metrô Luz para a Av. Prestes
Maia
Caminhe na direção da R. Washington Luís
Encontre a Avenida Tiradentes, n. 74 (CRAS)
Vire à direita para permanecer na Av. Prestes
Maia (220 m)
Chegue até a Av. Prestes Maia, 913 (CAT Luz)

metrô luz
cat

MAPA 6
CPF: Rua Coronel Xavier de Toledo, 23 - 2º andar (Metrô Anhangabaú)
CTPS: Rua Martins Fontes, nº 109 - Centro (Metrô Anhangabaú)
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MAPA 7
Defensoria Pública do Estado de São Paulo: Rua Boa Vista,150 (Metrô São Bento)
Missão Paz: Rua do Glicério, 225 - Liberdade (Metro Sé ou Metrô Liberdade)
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO

PRAÇA DA SÉ

Rua Tabatinguera

missão paz

MAPA 8
Defensoria Pública da União (DPU): Rua Fernando de Albuquerque, 155 (Metrô Consolação)

Ru
a
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dpu

metrô consolação
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Na Praça da Sé, vá até a Estação de Metrô Sé.
Pegue o metrô LINHA AZUL – SENTIDO JABAQUARA.
Pe
Desça na Estação de Metrô Paraíso (4 pontos)
De
Pegue o Metrô LINHA VERDE – SENTIDO VILA MADALENA
Pe
Desça na Estação de Metrô Consolação (3 pontos)
De
Saia da Estação no sentido da Rua Augusta, caminhe
Sa
na Rua Augusta, no sentido da Rua Luís Coelho, Vire à
esquerda na Rua Fernando e Albuquerque e encontre o
es
número 155.
nú
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MAPA 9
COMPASSIVA: Rua da Glória, 900 (Metrô Liberdade)
CONARE: Rua Otto Alencar, 270 - Cambuci (Metrô Liberdade)
PRAÇA DA SÉ

DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
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MAPA 10
CIC DO IMIGRANTE: Rua Barra Funda, 1020 (Metrô Barra Funda)
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MAPA 11
Polícia Federal: Rua Hugo D´Antola, 95 - Lapa - São Paulo-SP (ônibus)
Vá até a Av. São João, 588, Centro.
Pegue o ônibus 8400-10 – Terminal Pirituba
Av. São João, 588 - Ônibus Terminal Pirituba
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CARITAS-SP
Pegue o ônibus TERMINAL PIRITUBA e peça ao motorista para descer no ponto de ônibus
mais próximo da POLÍCIA FEDERAL (na Avenida Ermano Marchetti, entre as Ruas Belchior
Carneiro e Ricardo Cavatton).
polícia federal

Av. Ermano marchetti, 1100
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MAPA 12
Mapa do Transporte Metropolitano de São Paulo – Metrô e Trem
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ANOTAÇÕES
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