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ACESSO FÁCIL PARA TODOS

Investir em acessibilidade é garantir o acesso fácil aos 
espaços, aos mobiliários e equipamentos urbanos, as 
edificações,   aos   serviços   de   transporte   e   aos   dispositivos,  
sistemas e meios de comunicação, de forma autônoma, 
segura e independente, à toda população que apresenta 
algum  tipo  de  incapacidade  ou  deficiência,  inserindo-se  neste  

contexto idosos, obesos, grávidas, crianças e acidentados.  

Quando  pessoas  estão  sujeitas  às  barreiras  físicas,  culturais  e  sociais,  fica  
caracterizado o desrespeito aos princípios constitucionais de igualdade, do pleno 
exercício da cidadania, do direito de ir e vir, do acesso à educação, ao lazer, ao 
emprego, fazendo com que cidadãos vivam à margem da sociedade.

Para  o  Crea-GO,  os  profissionais    têm,  particularmente,  o  dever  de  projetar  
e  executar  todos  os  empreendimentos  e  serviços  que  compõem  os  espaços  
urbanos,   tornando-os   acessíveis.   Somente   assim,   serão   criadas   condições  
iguais  de  oportunidades  para  as  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  
mobilidade reduzida.

É nessa perspectiva que o Crea-GO disponibiliza para a sociedade a 
segunda edição, revisada e ampliada, do Guia de Acessibilidade de Goiânia. 
Essa  obra  possui  informações  de  394  estabelecimentos  visitados  na  Capital.  

O Guia informa o nível de acessibilidade do estabelecimento, que é 
mensurado  pela  presença  de  adaptações  que  permitam  melhor  utilização  dos  
espaços  urbanos  e  das  edificações.  Por  meio  do  Guia,  as  pessoas  portadoras  
de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida saberão quais são as 
reais  condições  de  acesso  em  órgãos  públicos,  parques,  clínicas,  hospitais,  
academias, shoppings, restaurantes, cinemas, teatros e etc.

Com este Guia queremos mostrar que, em uma jovem cidade como Goiânia, 
é  possível   adaptar   os  espaços   já   edificados  ou  por   edificar   para  que   todos  
os  cidadãos,  independentemente  das  suas  limitações,  possam  desempenhar  
suas atividades, ou seja, viver com dignidade.

Esperamos que este Guia, realmente, conscientize a sociedade da 
necessidade de garantir autonomia e segurança na utilização de todos os 
espaços,  edificações,  mobiliário  e  equipamentos  urbanos.  Todos  têm  o  direito  
de ir e vir, mesmo com suas diferenças, seja no ambiente de trabalho, de 
prestação de serviço, de estudo ou de diversão. 

Eng. Agrº Francisco Antônio Silva de Almeida
- Presidente do Crea-GO -
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EVOLUIR! É DA NATUREZA E DA INTELIGÊNCIA 
HUMANA

Aos iluminados e batalhadores pela causa da acessibilidade, incluídos aqui 
os colegas do GT e o Presidente do Crea/GO, prestamos nossas maiores 
homenagens. Graças ao trabalho de cada um, estamos hoje com um conjunto 
de leis e normas completos e prontos para serem implementados.

Conclamamos a todos os dirigentes de empreendimentos públicos e 
privados que se unam nesta marcha evolutiva, com ambientes e espaços 
que contemplem não só a acessibilidade para uma parcela de nossa gente, 
mas com o Desenho Universal que facilite a vida de todos: normais, idosos, 
grávidas,  deficientes,  fraturados  e  crianças.

CAMINHO FÁCIL PARA TODOS! Essa é a idéia!

Apresentar os ambientes públicos, de empresas e serviços, de forma 
acessível  e  confortável  exprime  a  inteligência  de  quem  as  projetou,  construiu  
e está administrando.

Que os bons exemplos apresentados neste Guia sejam norteadores para 
quem ainda está desatento.

Arquiteto Wanilson J. Silva
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CIDADE ACESSÍVEL, DEMOCRACIA PLENA.

CIDINHA SIQUEIRA (*) 

O  que  não  são  as  cidades  senão  espaços  de  convivência  humana,  locais  de  
troca  de  experiência,  de  expectativas  e  de  realização  de  sonhos  e  de  ideais?  
O que não são nossas cidades senão espaços que escolhemos para viver, 
partilhar  e  construir?  A  cidade  é  a  casa  coletiva  de  homens  e  mulheres,  de  
crianças, jovens, adultos e idosos. Por isso mesmo deve ser democrática, no 
sentido mais amplo da palavra. Deve permitir o acesso, sempre, de todos os 
cidadãos,  a  tudo  aquilo  que  ela  dispõe  para  oferecer  ao  seu  povo.  

 Costumo dizer que o tamanho da democracia de uma cidade pode ser 
medida pelo tamanho da acessibilidade que ela possui. Cidades acessíveis 
são   aquelas   que   prevêem   possíveis   dificuldades   físicas,   visuais,   auditivas,  
sensoriais  e  motoras  de  sua  população  e  garantem  condições  mínimas  para  
seu  enfrentamento.  Acessibilidade  universal  pressupõe  a  garantia  de  acesso  
de TODOS os cidadãos a políticas públicas calçadas nos princípios e garantias 
fundamentais do ser humano à Educação, Saúde, Transporte e Mobilidade, 
Segurança, Meio Ambiente, Cultura, Lazer e Comunicação.

  Mas  qual  o  papel  do  Poder  Público  nesse  contexto?  O  Brasil  possui  uma  
legislação ampla na área da acessibilidade (que pode ser conferida em material 
anexo a este guia). Goiânia também já foi contemplada com várias iniciativas 
que   visam   à  melhoria   da   qualidade   de   vida   da   população   com   deficiência.  
Sua  constituição,  a  Lei  Orgânica  Municipal  define  Goiânia  como  um  município  
fundamentado na plena cidadania e na dignidade da pessoa humana que tem 
como objetivos fundamentais a promoção do bem de TODOS. No entanto, 
as medidas já estabelecidas carecem de regulamentação e/ou sua efetiva 
aplicação, para que a vida dessas pessoas possa sofrer os impactos positivos 
de tais iniciativas.

 O Plano Diretor de Goiânia, por exemplo, versa sobre o Programa 
de Promoção da Acessibilidade Universal como parte das estratégias de 
acessibilidade   definidas   pela   lei,   programa   este   que   carece   da   efetiva  
aplicação. Ele tem como objetivo, “garantir o direito de a pessoa movimentar-
se e locomover-se de acordo com suas capacidades individuais, livre de 
obstáculos que limitem ou impeçam o acesso, a liberdade de movimento e a 
circulação com segurança.” Dentre suas diretrizes, estabelece como prioritária 
“a promoção da cultura da acessibilidade em todo o município” conforme o 
Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana, denominado Brasil Acessível.

 Muitos e variados são, ainda, os instrumentos necessários para a promoção 
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de uma nova cultura de inclusão e o Guia de Acessibilidade do Crea de Goiás 
é, sem dúvida, um deles. Sinto-me honrada em fazer parte, mais uma vez, 
desse belíssimo trabalho desenvolvido pela Comissão de Acessibilidade desta 
autarquia. Com este guia, a população de Goiânia tem à sua disposição um 
instrumento que mede, por meio de critérios técnicos e legais, os graus de 
acessibilidade dos serviços, do transporte público, dos locais de compra, 
alimentação, saúde, lazer e entretenimento em nossa cidade. Uma ferramenta 
que ressalta as iniciativas daqueles que começam a pensar numa sociedade 
que tem a inclusão como objetivo central.

 O caro leitor encontrará também neste guia a indicação das leis federais 
que regem o princípio da acessibilidade no Brasil. Além disso, trago também ao 
conhecimento da comunidade um resumo de minha atuação legislativa, como 
vereadora e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 
Câmara  Municipal  de  Goiânia  em  prol  da  inclusão  da  pessoa  com  deficiência  
ou com mobilidade reduzida. São leis já sancionadas e projetos de lei em 
tramitação  que   têm  como  objetivo  garantir   a  dignidade  desses  cidadãos  na  
cidade  de  Goiânia.  Mais  informações  sobre  cada  uma  das  matérias  que  são  
listadas abaixo podem ser obtidas no site www.cidinhasiqueira.com.

 Fiquem com meu abraço e meu sorriso.

 * Cidinha Siqueira é pedagoga, psicóloga, vereadora em Goiânia e presidente da 
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal 
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MAIS UMA EDIÇÃO DO GUIA. 

Mais uma edição do Guia de Acessibilidade está sendo lançado este ano. 
De  imediato,  poderemos  perceber  algumas  inovações  implantadas  nesta  nova  
edição. A contar pela quantidade de estabelecimentos visitados e também 
pela  classificação  que  fizemos  de  todos  os  locais  vistoriados.  Agora  podemos  
perceber o grau de acessibilidade que apresenta cada estabelecimento. 
A   classificação   foi   dividida   em   três   itens:   Acessíveis,   Semi-Acessíveis   e  
Inacessíveis.  Para  definir  estes  itens  de  classificação  utilizamos  três  critérios:  
o  tipo  de  estabelecimento,  o  tempo  de  permanência  nele  e  a  obrigatoriedade  
estabelecida por lei. Outra inovação implantada foi em colocar alguns itens da 
Norma que poderão auxiliar as pessoas leigas no assunto que se interessar 
em  melhorar  e  modificar  o  nível  de  acessibilidade  de  seu  estabelecimento.  Por  
fim,  foi  possível  fazer  uma  análise  comparativa  em  percentual  da  quantidade  
de   estabelecimentos   que   se   enquadraram   nas   três   classificações   citadas  
anteriormente. 

Pude perceber que a acessibilidade está cada dia mais presente nas 
cidades e as pessoas estão mais preocupadas, interessadas e conscientes 
em relação a este problema. Existem dois fatores preponderantes que estão 
impulsionando esta conquista. O primeiro fator se dá por força maior que é 
o cumprimento do Decreto Federal 5296 que determinou prazos para que 
todos os estabelecimentos públicos e comerciais se adequassem. Com 
isso,   podemos   ver   uma   grande   transformação   nas   agências   bancárias,  
correios, aeroportos, cinemas, etc. e consequentemente a população vendo 
estas   transformações   se   tornam   mais   exigentes   e   acabam   percebendo   a  
real necessidade desses avanços.  Outro fator importante é em relação 
ao   conhecimento   que   os   profissionais   da   área   de   engenharia   e   arquitetura  
adquiriram ou estão adquirindo sobre acessibilidade. Apesar de ainda não 
ser  suficiente  para  atingir  todos  os  profissionais  o  Crea-GO  tem  desenvolvido  
sistematicamente   cursos  de  capacitação  para  prover  esses  profissionais  de  
conhecimento sobre esse tema. E se até pouco tempo atrás estávamos no 
primeiro nível de acessibilidade podemos dizer agora que subimos mais um 
degrau. Além de banheiros e rampas podemos perceber também piso tátil 
e  placas  em  braille.  Quer  dizer  que  não  só  os  deficientes   físicos  e  pessoas  
com  mobilidade  reduzida  estão  sendo  assistidos,  mas  também  os  deficientes  
visuais. O que me alegra é que estamos caminhando gradativamente na 
conquista de uma acessibilidade plena onde poderemos facilmente, daqui a 
alguns anos, sermos comparados com países de primeiro mundo. E o melhor 
de tudo é que TODAS as pessoas sem exceção irão ganhar com isso. 

Eng. Civil Augusto Cardoso Fernandes
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DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004.

Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento 
às  pessoas  que  especifica,  e  10.098,  de  19  de  dezembro  de  2000,  que  estabelece  normas  
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  e  dá  outras  providências.

Para  os  fins  de  acessibilidade,  considera-se:

Edificações   de   uso   público:   aquelas   administradas   por   entidades   da  
administração pública, direta e indireta, ou por empresas prestadoras de 
serviços públicos e destinadas ao público em geral;

Edificações  de  uso  coletivo:  aquelas  destinadas  às  atividades  de  natureza  
comercial,  hoteleira,  cultural,  esportiva,  financeira,  turística,  recreativa,  social,  
religiosa,   educacional,   industrial   e   de   saúde,   inclusive   as   edificações   de  
prestação de serviços de atividades da mesma natureza;

Edificações  de  uso  privado:  aquelas  destinadas  à  habitação,  que  podem  
ser  classificadas  como  unifamiliar  ou  multifamiliar;;  e  também  estipula  prazos  
para cumprimento do Decreto.

* Já deveriam estar adequadas.
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NORMA NBR 9050.

A  referência  de  todas  as  análises  feitas  nos  levantamentos  da  edificação  dos  
locais visitados foi baseado na NBR 9050 (Norma Brasileira de Acessibilidade 
a   Edificações,   Mobiliário,   Espaços   e   Equipamentos   Urbanos)   da   ABNT   –  
Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  revisada  em  2004.  

Citaremos  abaixo  algumas  opções  disponíveis  na  Norma:

MÓDULO DE REFERÊNCIA

ESTACIONAMENTOS E SINALIZAÇÃO:  
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REBAIXAMENTO DE MEIO FIO

RAMPAS

ALTURA DO CORRIMÃO 

   

PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL
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SANITÁRIOS

   

BARRAS DE APOIO
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ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS

 

SÍMBOLO INTERNACIONAL
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS.

Foram   considerados   três   critérios   para   se   fazer   a   avaliação   do   nível   de  
acessibilidade de cada estabelecimento. Os critérios são:

Tipos de estabelecimentos;

Tempo  de  permanência  da  pessoa  no  local;;

Obrigatoriedade   exigida   por   lei   para   alguns   estabelecimentos   de   fins  
específicos.

É considerado ACESSÍVEL quando:

Estacionamento: Não obrigatório, depende se existe estacionamento 
privativo acima de 10 vagas. Caso exista, esse deverá estar demarcado no 
piso (sinalização horizontal) e possuir uma placa (sinalização vertical) conforme 
NBR 9050.

Circulação externa: É obrigatório e deverá possuir calçadas planas, com 
pisos antiderrapantes e nivelados.

Acesso ao estabelecimento: Possuir pelo menos uma opção de acesso 
em  rampa  ou  sistema  elevatório.  De  preferência  junto  à  entrada  principal.

Circulação interna: Ter acesso em todos os ambientes. 

Mobiliário/Equipamentos: Mesas em alturas corretas e sem obstáculos 
de  aproximação.  Balcões  de  atendimento,  bebedouro,  telefone  em  altura  que  
contemple   cadeirantes,   deficientes   visuais   e   auditivos.   Elevador   com   sinal  
sonoro, braille e botoeira até altura acessível.

Sanitários: Deverá possuir sanitários que permita o acesso à cadeirantes, 
com  barras  de   transferência   instaladas  conforme  a  Norma  e  acessórios  em  
altura acessível. Podendo ser um sanitário unissex.

Obs.: 1 - Exceção para (PANIFICADORAS, FARMÁCIAS e PET SHOP)  onde 
a  permanência  da  pessoa  é  rápida  não  foi  exigido  um  sanitário  acessível.  

2  -    Muitos  estabelecimentos  aqui  classificados,  nem  sempre  atendem  
todos   os   requisitos   da   Norma,   mas   disponibilizam   itens   mínimos   de  
segurança e  uso autônomo a seu usuário.

SEMI-ACESSÍVEL

Estabelecimento  que  permite  ao  usuário    acesso  à  edificação,  mas  com  restrições  
de uso em determinados locais e na maioria das vezes de forma assistida, 
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Acesso ao estabelecimento: Rampa com inclinação superior a 8,33%, 
ausência  de  corrimãos,  piso  escorregadio.  

Sanitários:  Atende   as   dimensões  mínimas,   porém   não   possuem   barras  
de apoio ou foram instaladas de forma incorreta. Acessórios tais como: 
saboneteira,  papeleira,  torneira,  interruptor  fixados  em  alturas  fora  da  faixa  de  
alcance que corresponde a 0,80 m a 1,20 m.

Mobiliários/Equipamentos: Alturas que não permitem o alcance (balcão 
de auto atendimento ou recepção), obstáculos que impeçam o uso devido em 
mesas, bebedouros, telefones. Não fazem uso do Desenho universal.

Exemplo: Rampa íngreme sem corrimãos, sanitários com espaço reduzido, 
sem barras e/ou instaladas de forma inadequada, acessórios instalados fora 
da faixa de alcance. Acesso em parte do estabelecimento e não no todo.

INACESSÍVEL

Estabelecimento que não permite acesso com autonomia da pessoa com 
deficiência  física.

Acesso ao estabelecimento: Não possuir acesso com rampas ou sistema 
elevatório.

Sanitários: Não possui sanitário que permita o acesso.

Exemplo: Acesso principal ao estabelecimento possui escadas ou um degrau 
acima de 5 cm. Não possui sanitário acessível nos estabelecimentos em que o 
tempo  de  permanência  do  cliente  é  acima  de  30  minutos.

 O que deve contemplar em um SANITÁRIO ACESSÍVEL?

1) Porta com tamanho mínimo de 80 cm.

2) Tamanho do box do banheiro mínimo de 150 x 170 m.

3) Preferencialmente que tenha o lavatório dentro do box.

4) Barras  de  apoio  de  80  cm  de  comprimento  fixadas  horizontalmente  a  75  
cm do piso. Sendo uma na parede lateral e outra na parede do fundo da bacia 
sanitária.

5) Puxador em alavanca.

6) Interruptores e acessórios na altura de 80 e 120 cm (área de alcance).
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O que deve ter em uma RAMPA ACESSÍVEL?

1) Largura mínima de 0,90 m

2) Inclinação máxima de 8,33%

3) Corrimão dos 2 lados com duas alturas 70 cm e 92 cm;

4) Piso antiderrapante.

5) Piso  tátil  de  alerta  no  início  e  no  fim  do  desnivelamento.
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TECNOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA.

Ultimamente temos visto alguns carrinhos motorizados movidos à bateria 
em supermercados e shopping centers de Goiânia. O nome que se dá para 
esse equipamento é scooter e existem vários modelos para diversos tipos de 
finalidades.  Os  scooters  presentes  hoje  nos  supermercados  têm  como  objetivo  
facilitar as compras de produtos e principalmente em carregá-los, pois possui 
uma cesta acoplada ao equipamento. Fazer compras empurrando um carrinho 
de supermercado sentado em uma cadeira de rodas não é fácil de fazer e 
quando se tem muitas compras o desgaste é enorme e acaba desestimulando 
as pessoas. Em paises de primeiro mundo já se tornou comum o uso desses 
equipamentos e diversas pessoas como idosos, gestantes, obesos, e pessoas 
com  mobilidade  reduzida  temporária  optam  por  se  beneficiarem  dessa  inovação  
tecnológica. 

Outra novidade que apareceu na vida das pessoas é a compra de produtos 
pela internet. Para quem não gosta de fazer compras em supermercados foi 
uma   solução   revolucionária.   O   desafio   maior   ainda   está   na   acessibilidade  
digital. Pessoas com visão subnormal ou cegas poderiam também utilizar desse 
serviço se as páginas da internet estivessem também preparada para isso. 
E para que isso aconteça só dependemos da implantação, da acessibilidade 
digital e da divulgação maior desses serviços. 

Eng. Civil Augusto Cardoso Fernandes 
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O  Decreto  Federal  diz  no  Art.  22.  que:    A  construção,  ampliação  ou  reforma  de  edificações  de  uso  
público ou de uso coletivo devem dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa 
portadora  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida.

CENTROS COMERCIAIS 

CAMELÓDROMO DA RUA 4
Endereço: Rua 4, Setor Central.
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 19:00h e sábado 
das 08:00h às 17:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL 

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.

Circulação externa: Calçada ampla com piso antiderrapante e rebaixamento 
de  meio-fio.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal e secundário por rampa com 
inclinação superior a 8,33%, sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis e com acesso por rampa.
Mobiliário: Distância entre as barras acessíveis. 
Sanitários:  Banheiros  acessíveis  sem  barras  de  apoio  e  fora  de  especificação  
da Norma.
Visita: 20/01/2008

CAMELÓDROMO DE CAMPINAS 
Endereço: Av. Anhanguera, nº. 8044, Setor Campinas.
Telefone: 3095-3131
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 19:00h e sábado 
das 08:00h às 17:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL 

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficientes  físicos.

Circulação  externa:  Calçada  plana  com  meio-fio  rebaixado.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com degrau pela Av. Anhanguera, e por 
rampa pela rua lateral - José Bonifácio.
Circulação interna: Ambiente sem desnível.
Mobiliário: Balcão das lojas e de atendimento inacessíveis. Algumas mesas da 
lanchonete são acessíveis.
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Sanitários: Banheiro semi-acessível, com uma barra de apoio fora das 
especificações  da  Norma.
Equipamentos: : Bebedouro e telefone inacessíveis.
Observações:  Vestiários  inacessíveis.
Visita: 17/12/2007

CAMELÓDROMO DE CAMPINAS 2
Endereço: Av. Anhanguera c/ Praça A, Quadra P87, Setor Funcionários
Telefone: 3533-3100
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 19:00h e sábado 
das 08:00h às 17:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio sem vagas reservadas para 
deficientes  físicos.  

Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
deficientes  com  rebaixamento  para  carros.  
Acesso ao estabelecimento: Rampa com corrimão e inclinação inferior a 8,33% 
acesso   pela  Av.Independência.  Possui   degrau   de   5   cm   com  o   shopping   no  
acesso pela Av. Anhanguera. Escada no acesso pela Av. Perimetral. 
Circulação interna: Ambiente interno amplo.
Mobiliário: Mesas da lanchonete acessíveis. Balcão das lojas inacessíveis.
Sanitários: Banheiros semi-acessíveis, com barras de apoio fora das 
especificações  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro e telefones inacessíveis.
Observações:  Vestiários  inacessíveis.
Visita: 17/12/2007

ESTAÇÃO GOIÂNIA 
Endereço: Avenida Goiás, Qd 1 Qd 2 - Setor Norte Ferroviário.
Telefone: 3221-0800
Funcionamento: Administração: de segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 
19:00h. Feiras aos sábados das 08:00h às 22:00h e aos domingos das 07:00h 
às 16:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL
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Estacionamento: Possui estacionamento próprio sem vaga reservada para 
deficiente  físico.  

Circulação   externa:   Calçada   ampla   com   rebaixamento   de   meio-fio   fora   da  
Norma.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal e secundário acessíveis por 
rampa com corrimão.
Circulação interna:  Ambiente plano. Acesso vertical aos outros pavimentos 
por elevador.
Mobiliário: Distância entre as barracas acessível.
Sanitários: Banheiro acessível, sem barras de apoio e sem acessórios.
Visita: 10/04/2008

MERCADO CENTRAL
Endereço: Rua 03, nº. 322, Setor Central.
Telefone: 3524-1324
Funcionamento: Das 8:00h às 18:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL 

Estacionamento: Estacionamento próprio, gratuito para usuários do mercado, 
sem  vagas  reservadas  para  deficiente  físico.

Circulação externa: Calçada ampla, em bom estado de conservação, sem 
rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso pela Rua 03, com rampa, sem corrimão e 
com grelha na entrada. Pela Av. Anhanguera o acesso é plano. 
Circulação interna: Ambiente amplo, de fácil circulação, com desníveis 
acessíveis por rampa com inclinação maior que 8,33%.
Mobiliário: Espaço entre as barracas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis. 
Visita: 08/04/2008
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CONCESSIONÁRIAS 

CIAASA – CONCESSIONÁRIA FORD 

Endereço: Av. Mutirão com T-48, nº. 87, Setor Bueno.
Telefone: 3018-1919
Funcionamento:  Horário   comercial   e  alguns  domingos   conforme  promoções  
de veículos.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio sem vagas reservadas para 
deficientes  físicos.
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano no mesmo nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente com desnível, sendo esse com acesso por escada 
ou pela calçada externa entrada secundária.
Mobiliário: Mesas acessíveis, balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 09/01/2008

CITROEN 
Endereço: Av. Mutirão nº. 3210, Setor Bueno. 
Telefone: 3018-3300
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 19:00h e aos 
sábados das 08:00h às 16:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL 

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla, com rebaixamento 
de  meio-fio  na  faixa  de  pedestre.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação 
conforme Norma e piso antiderrapante. 
Circulação interna: Ambiente interno com desníveis, acessíveis por rampa.
Mobiliário: Mesas de atendimento acessíveis.
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Sanitários: Possui banheiros acessíveis.
Visita: 10/04/2008

CONCESSIONÁRIA FIAT - CEVEL 
Endereço: Av. Anhanguera, nº. 5933, Setor Oeste.
Telefone: 3216-3070
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio  próximo  
ao acesso principal.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal no mesmo nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente com desnível, com acesso somente por 
escadas.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 20/11/2007

SAGA - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS
Endereço: Av T-7, c/ T-27 nº. 390, Setor Bueno.
Telefone: 3254-5199
Funcionamento:  Horário   comercial   e  alguns  domingos   conforme  promoções  
de veículos.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficientes  físicos.
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso semi-acessível, com inclinação superior 
a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente acessível, amplo.
Mobiliário:  Mesas  e  balcões  de  atendimento  acessíveis.
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Sanitários: Banheiro unissex com porta de 80 cm abrindo para fora, com 
lavatório e sem barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 09/01/2008

JORLAN - CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS
Endereço: Praça General Joaquim Xavier Curado, nº. 1000, Setor Aeroporto.
Telefone: 4005-2000
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:00h e sábados 
das 08:00h às 13:00h, geralmente com plantão na área de vendas.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficientes  físicos,  com  sinalização.  A  vaga  do  estacionamento  está  na  calçada  
com inclinação maior que 8,33%.
Circulação externa: Calçada ampla com piso antiderrapante. 
Acesso ao estabelecimento:  Acesso principal por rampa com piso antiderrapante 
de inclinação inferior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, sendo esses acessíveis apenas 
pela calçada externa. 
Mobiliário: Mesas de atendimento na parte inferior acessível e na parte superior 
com um desnível.
Sanitários: Banheiro unissex com maçaneta invertida, lavatório interno e sem 
barras de apoio.
Visita: 15/01/2008

PINAUTO
Endereço: Av. T-9, nº. 500, Setor Marista.
Telefone: 3523-1969
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 07:00h às 18:40h e 
sábados das 07:00h às 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.
Circulação externa: Calçada ampla, com piso antiderrapante e rebaixamento 
de  meio-fio.
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Acesso ao estabelecimento: Acesso plano pela entrada principal.
Circulação interna: Ambiente interno com desníveis, acesso por rampa.
Mobiliário: Mesas de atendimento acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visita: 10/04/2008

RENAUTO
Endereço: Av. T-63, nº. 1701, Setor Marista.
Telefone: 3282-1122
Funcionamento: Das 8:00h às 18:00h e sábados das 8:00h às 13:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   
Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada ampla com piso antiderrapante. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação de até 
8,33%, com piso antiderrapante.
Circulação interna: Ambiente com desníveis.
Mobiliário: Mesas de atendimento acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis, sem barras de apoio.
Visita: 10/04/2008

SAGA 
Endereço:  Av.  Independência,  nº.  3302,  Setor  Central.
Telefone: 3254-1122
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 19:00h e 
sábados das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante e ampla, com 
rebaixamento  de  meio-fio  na  faixa  de  pedestres.
Acesso ao estabelecimento: Acesso pela entrada secundária por uma rampa 
com inclinação adequada e com piso antiderrapante.
Circulação interna: Ambiente interno com desníveis, não acessíveis por rampa.
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Mobiliário: Mesas de atendimento acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visita: 10/04/2008

CONCESSIONÁRIA TOYOTA
Endereço: Rua 7 com rua 10, nº. 623, Setor Oeste.
Telefone: 3215-1122
Funcionamento: De segunda à segunda das 11:00h às 15:00h  e das 16:30h 
às 23:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada ampla, com piso antiderrapante e rebaixamento 
de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por escada e acesso lateral por rampa.
Circulação interna: Ambiente com desníveis acessíveis por rampa.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível e mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis, porém sem barras de apoio e lavatório fora 
do box. 
Visita: 14/11/2007
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FEIRAS LIVRES

CEPAL – JARDIM AMERICA
Endereço: Praça C-108, entre ruas C 105/115, Jardim América.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  se  rebaixamento  de  meio-fio  para  pedestres,  
com rebaixamento para carros. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa semi-acessível, sem 
corrimão. 
Circulação interna: Ambiente amplo sem desníveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis. 
Visita: 04/12/2007

MERCADO MUNICIPAL DE CAMPINAS
Endereço: Av. São Paulo c/ Benjamim Constant, Setor Campinas.
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira, das 07:00h às 18:00h; sábado 
das 07:00h às 15:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  no  meio-fio,  com  faixa  
de pedestres.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal com rampa inacessível.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, porém acessíveis por rampas. 
Difícil  circulação  devido  ao  fluxo  de  pessoas.
Mobiliário: Não possui mobiliário acessível.
Sanitários: Banheiros acessíveis com barras de apoio.
Visita: 26/12/2007
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

HOME CENTER NORDESTE 
Endereço: Alameda Paineiras, nº. 50, Jardim Goiás.
Telefone: 4006-5000
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 08:00h às 22:00h, domingos 
e feriados das 08:00h às 17:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:   Estacionamento   próprio   com   três   vagas   reservadas   para  
deficiente  físico  com  sinalização  horizontal.
Circulação externa: Calçada plana sem obstáculos com rebaixamento de 
meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal plano.
Circulação interna: Ambiente com um pavimento, ambiente amplo e espaçoso 
com circulação fácil.
Mobiliário: Os caixas e mesas de crediário são acessíveis.
Sanitários: Banheiro com box semi-acessível, com barras de apoio fora das 
especificações  da  Norma  e  sem  sinalização.
Equipamentos: Bebedouro inacessível.
Observações:  Loja  disponibiliza  de  cadeira  de  rodas  para  deficiente  físico.
Visita: 05/11/2007

SÃO JORGE SHOPPING DA CONSTRUÇÃO 
Endereço: Al. Xavier de Almeida, nº. 111, Setor Pedro Ludovico.
Telefone: 3515-2400
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 07:30h às 20:00h, sábado 
das 07:30h às 18:00h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio, com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação   externa:   Calçada   plana,   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa sem corrimão no canto da 
calçada.
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Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Mobiliário: Balcão de atendimento e caixa acessíveis.
Sanitários: Box acessível, sem barras de apoio.
Observações:  Possui  serviço  de  entrega  terceirizada.
Visita: 26/12/2007

SÃO JORGE - SHOPPING DA CONSTRUÇÃO
Endereço: Av. Goiás, nº. 1406, Setor Central.
Telefone: 3225-2066
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 07:30h às 20:00h e aos 
sábados das 07:30h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico,  com  sinalização  horizontal.
Circulação externa: Calçada plana com circulação sem obstáculo. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal plano.
Circulação interna: Ambiente amplo, com desníveis, esses acessíveis por 
rampas.
Mobiliário: Mesas e balcão de auto-atendimento acessível. 
Sanitários: Box com porta de 80cm abrindo para fora, sem lavatório dentro 
do   box,   com   barras   de   apoio   fora   das   especificações   da   Norma   e   sem  
sinalização. 
Visita: 03/12/2007

SEBBA SHOPPING - CIDADE JARDIM 
Endereço: Av. Nero Macedo, nº. 400, Cidade Jardim.
Telefone: 4012-5000 / 4012-5001
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 08:00h às 20:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico.
Circulação externa: Calçada acessível, plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal plano.
Circulação interna: Ambiente acessível, sem desnível, permitindo boa mobilidade.
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Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas da área de alimentação 
acessíveis.
Sanitários: Banheiros com boxes divididos por sexo com porta de 80 cm com 
porta abrindo para dentro, sem lavatório dentro do box e não possui barras de 
apoio e sinalização.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 07/12/2007

SOARES CENTER
Endereço: Av. Paranaíba, nº. 1413, Setor Central.
Telefone: 3270-1800     Fax: 3224-9473
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:30h e aos 
sábados das 08:00h às 14:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação externa: Calçada ampla e plana (em pedra portuguesa), sem 
rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso pelo estacionamento por elevador. Acesso 
principal com dois degraus, um de 10 cm e outro de 16 cm.
Circulação interna: Ambiente interno em dois pavimentos com acesso vertical 
por elevador. Os desníveis dentro do ambiente são acessíveis por rampas.
Sanitários: Box acessível, sem sinalização, com barras de apoio.
Visita: 10/04/2008

TEND TUDO SHOPPING – CIDADE JARDIM 
Endereço: Av. Nero Macedo, nº. 400, Cidade Jardim.
Telefone: 3295-2626
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 21:00h e aos 
sábados das 08:00h às 20:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico,  com  sinalização  horizontal.
Circulação externa: Calçada plana, com boa circulação.
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Acesso ao estabelecimento: Acesso principal plano.
Circulação interna: Ambiente plano e espaçoso com fácil circulação. 
Mobiliário: Não possui mobiliários acessíveis.
Sanitários: Box  em cada banheiro com porta de 80cm abrindo para dentro sem 
barras de apoio e sem lavatório interno. 
Visita: 07/12/2007

SHOPPING CENTER

ARAGUAIA SHOPPING
Endereço: Rua 44, nº. 399, Setor Central.
Telefone: 3243-4400
Funcionamento: Funcionamento das lojas das 10:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  três  vagas  no  estacionamento  
sul e quatro no estacionamento norte, sem sinalização horizontal e vertical.
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla, com rebaixamento 
de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Dois acessos principais: Plataformas norte e sul, 
onde  o  acesso  é  para  algumas  lojas  –  piso  intermediário.  O  acesso  ao  shopping  
é feito por rampa com inclinação maior que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente plano com desníveis acessíveis por elevadores 
e rampas.
Sanitários: Banheiros acessíveis com barras de apoio no piso 3, praça de 
alimentação; e no piso térreo, com outra praça de alimentação com acesso 
por rampa.
Equipamentos: Telefone acessível para surdos e mudos e bebedouro acessível. 
O elevador possui botoeira acessível.
Visita: 10/04/2008

BANANA SHOPPING
Endereço: Rua 2, nº. 66, esquina com Av. Araguaia, Setor Central.
Telefone: 3521-4600 / 3225-8355
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Funcionamento: Segunda-feira a Sábado das 10:00h às 19:00h. Aos domingos 
aberta somente a praça de alimentação.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento: Estacionamento com duas vagas reservadas para 
deficiente   físico   próximo   ao   elevador   G1,   sendo   estes   gratuitos.   
Circulação externa: Calçada em bom estado de conservação, ampla e plana 
com  rebaixamento  de  meio-fio  pela  Av.  Araguaia.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal pela Av. Araguaia e pela Rua 21 
com um degrau de 3 cm nas entradas.
Circulação interna: Ambiente com desnível, acessível por elevador e escadas 
rolantes.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mesas da praça de alimentação 
acessíveis.
Sanitários: Dois banheiros acessíveis na praça de alimentação, com barras de 
apoio  fora  das  especificações  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis. 
Visita: 04/04/2008

BOUGANVILLE SHOPPING
Endereço: Rua 9, Q E16, nº. 1855 lt 1/10 - Setor Marista
Telefone: 3281-6511
Funcionamento: Das 10:00h às 22:00h e aos domingos das 13:00h às 
20:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  G1  –  uma  vaga  próxima  ao  elevador  central,  e  01  vaga  próxima  
ao elevador principal. Estas não estão demarcadas conforme a Norma. G2 
–  duas  vagas  próximas  ao  elevador  central  demarcadas  conforme  a  Norma,  
com sinalização vertical e horizontal, e uma vaga próxima ao elevador central 
com sinalização horizontal.
Circulação externa: Calçada ampla em bom estado de conservação.
Acesso ao estabelecimento: Acesso pela Rua 9, plano. O acesso pelo Empório 
Piquiras é somente por escadas. 
Circulação interna: Ambiente plano onde possui 2 elevadores, sendo um central 
próximo a entrada do shopping e outro localizado na extremidade oposta. 
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Sanitários: Box acessível, com pia, porém com barras de apoio fora das 
especificações  da  Norma.
Equipamentos:  Telefone  acessível,  porém  não  possui  telefone  para  deficientes  
auditivos. Bebedouros inacessíveis.
Visita: 04/04/2008

SHOPPING BUENA VISTA
Endereço: Av. T-4 com T-61, Setor Bueno.
Telefone: 3515-0500
Funcionamento: De segunda-feira a sábados das 10:00h às 22:00h e domingos 
do 12:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio. 
G1  e  G2  –  não  possui  vaga  reservada  para  deficiente  físico.
G3 e G4 - Possuem quatro vagas em cada pavimento, reservadas para 
deficiente  físico.  Estacionamentos  próximos  ao  elevador.
*   Três   vagas   reservadas   para   deficiente   físico   (Rua  T-61),   com   sinalização  
vertical fora da Norma e vertical inexistente, com concregrama e sem faixa 
adicional de circulação.
*  Uma  vaga  reservada  para  deficiente  físico  pela  Av.  T-38.
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante. Rebaixamento de meio-
fio  em  todas  as  esquinas,  com  rebaixamento  de  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso pela avenida T-38 com rampa de inclinação 
superior a 8,33%, sem corrimão. Acesso pela Avenida T-4 com rampa de 
inclinação maior que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente amplo, com desníveis verticais acessíveis por 
elevador.
Mobiliário: Mesas acessíveis na praça de alimentação (piso térreo).
Sanitários: 1º piso: Banheiro unissex acessível, com barras de apoio fora das 
especificações  da  Norma,  com  lavatório  e  acessórios  fora  das  especificações  
da Norma. 
2º piso: Box semi-acessíveis, com barras de apoio fora da Norma, sem 
lavatório.
Equipamentos: Bebedouro inacessível. Caixas de auto-atendimento no 1º 
piso inacessíveis. Elevador com acesso do 1º piso até o 3º piso (academia 
Flex), com sinalização em braille e sinalização sonora. Elevador de acesso das 
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garagens até o segundo piso com sinalização em braille.
Visita: 07/04/2008

BURITI SHOPPING
Endereço: Av. Rio Verde, Qd.102, Vila São Tomaz, Aparecida de Goiânia.
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 10:00h às 22:00h. Domingos 
das 15:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com quatro vagas reservadas no 
estacionamento   coberto   com   demarcação   fora   da   especificação   da  Norma. 
Circulação  externa:  Pela  Av.  Rio  Verde  –  Calçada  plana  com  piso  antiderrapante,  
passarela  de  circulação  ampla,  porém  não  possui   rebaixamento  de  meio-fio  
em frente ao ponto de ônibus, para acesso a rua. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso ao shopping por uma rampa curta, sem 
corrimão. Acesso pelo estacionamento coberto por uma rampa longa com 
corrimão. Acesso pelo estacionamento coberto pela rampa do supermercado 
Bretas ou com o auxílio do segurança para subir pela esteira rolante.
Circulação interna: Shopping com desníveis, todos acessíveis por elevador e 
escada rolante. Amplos vãos de circulação e acesso as lojas sem desníveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis próximos à praça de alimentação (1º 
pavimento), devidamente sinalizado com barras de apoio, com pia dentro do 
box acessível. 
Equipamentos: Bebedouro e telefone acessíveis. Elevadores localizados fora 
da área de circulação e não possui sinal sonoro e botoeiras em braille. 
Sinalização: Sinalização com placas localizadas ao longo do shopping sem 
pictogramas.
Visita: 10/04/2008

FLAMBOYANT 
Endereço: Av. Jamel Cecílio, nº. 3300, Jardim Goiás.
Telefone: 3243-4400
Funcionamento: Das 10:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Pago.
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Piso  térreo:  Portaria  01  (principal)  –  Duas  vagas  reservadas  para  deficientes,  
localizadas próximas à entrada, com sinalização horizontal. O rebaixamento 
do  meio-fio  está  próximo  à  faixa  de  pedestre.  Portaria  04  (próximo  a  loja  de  
sapatos   e   banco)   –   possui   três   vagas   reservadas   para   deficientes   físicos,  
localizadas próximo a entrada principal com sinalização horizontal. Portaria 3 
(próximo Tok Stok).
Piso   1:   Portaria   2   (entre   a   Lojas  Americanas   e   CEF)   –   Possui   três   vagas  
reservadas   para   deficiente   físico,   localizadas   próximo   a   entrada,   com  
sinalização  horizontal.  Portaria  3  (entre  Riachuelo  e  loja  de  sapatos)  –  Possui  
duas  vagas  reservadas  para  deficientes,   localizadas  próximo  a  entrada  com  
sinalização horizontal.
Estacionamento   coberto:   Deck   1   –   Possui   duas   vagas   reservadas   para  
deficiente  físico,  localizadas  próximo  a  entrada,  com  sinalização  horizontal  e  
vertical. Acesso ao shopping por uma rampa suave de condução autônoma.
Estacionamento   coberto:   Deck   2   –   Possui   duas   vagas   reservadas   para  
deficientes  físicos,  localizadas  próximo  a  entrada,  com  sinalização  horizontal  e  
vertical. Acesso ao shopping por uma rampa suave de condução autônoma.
Estacionamento  coberto:  Deck  3  (Próximo  a  Riachuelo)  –  Possui  duas  vagas  
reservadas   para   deficientes   físicos,   localizadas   próximo   a   entrada,   com  
sinalização horizontal e vertical. Acesso ao shopping por uma rampa suave de 
condução autônoma.
Acesso ao estabelecimento: Todas as entradas disponibilizam de vagas 
reservadas próximo a entrada. O piso é antiderrapante que possibilita a 
condução autônoma.
Circulação interna: Ambientes com acesso as lojas planos. Possuem desníveis, 
acessíveis por elevador. 
Sanitários: Banheiros acessíveis, com barras de apoio, no Piso 3 e no Piso 
Térreo, localizados na praça de alimentação. 
Observação: Na praça de alimentação nova existe um banheiro familiar com 
utilização somente para crianças. Próximos a este banheiro existe um sanitário 
exclusivo para homens e outro para mulheres.  
Visita: 24/10/2008

C & A
Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, nº. 3300, Jardim Goiás 
Telefone: 3515-1222
Funcionamento: Segunda-feira a sábado das 10:00h às 22:00h. Domingos e 
feriados das 13:00h às 21:00h.
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CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento do Shopping Flamboyant. 
Circulação externa: Calçada ampla e plana (estacionamento do shopping)
Acesso ao estabelecimento: Acesso somente pela entrada do shopping.
Circulação interna: Circulação fácil em dois pavimentos sendo acessível ao 
outro pavimento por elevador de serviço disponibilizado pela loja.
Mobiliário:   Balcões   de   atendimento   acessíveis.   Possui   um   provador  
acessível.
Sanitários: Banheiros acessíveis no shopping (somente no piso 3 - expansão 
norte) e os demais banheiros do shopping são adaptados fora da Norma.
Visita: 01/11/2007

LOJAS RENNER
Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, nº. 3300, Jardim Goiás.
Telefone: 4005-3300
Funcionamento: Segunda-feira a sábado das 10:00h às 22:00h. Domingos e 
feriados das 13:00h às 21:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento do Shopping Flamboyant.
Circulação externa: Calçada ampla e plana (estacionamento do shopping)
Acesso ao estabelecimento: Acesso somente pela entrada do shopping.
Circulação interna: Circulação fácil em dois pavimentos sendo acessíveis 
somente pelo elevador do shopping.
Mobiliário:   Balcões   de   atendimento   acessíveis.   Provadores   acessíveis   com  
banco  e  barras  de  apoio,  com  alturas  e  dimensões  acessíveis  e  botoeira  para  
solicitação de ajuda dos colaboradores.
Sanitários: Banheiros acessíveis no shopping (somente no piso 3 - expansão 
norte) e os demais banheiros do shopping são adaptados fora da Norma.
Observações:  Possui  funcionário  intérprete  de  libras.
Visita: 01/11/2007  

RIACHUELO
Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, nº. 3300, Jardim Goiás 
Telefone: 4006-3100
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Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 10:00h às 22:00h. Domingos 
e feriados das 13:00h às 21:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento do Shopping Flamboyant.
Circulação externa: Calçada ampla e plana (estacionamento do shopping)
Acesso ao estabelecimento: Acesso somente pela entrada do shopping.
Circulação interna: Circulação fácil em dois pavimentos sendo acessível ao 
outro pavimento somente pelo elevador do shopping.
Mobiliário:   Balcões   de   atendimento   acessíveis.   Provadores   acessíveis   com  
banco e barras de apoio.
Sanitários: Banheiros acessíveis no shopping (somente no piso 3 - expansão 
norte) e os demais banheiros do shopping são adaptados fora da Norma.
Visita: 01/11/2007 

GOIÂNIA SHOPPING
Endereço: Avenida T-10, nº.1300, Qd.A, Lt. 11/14, Setor Bueno.  
Telefone: 3237-0500
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 10:00h às 22:00h. Domingos, 
praça de alimentação aberta das 11:00h às 22:00h e lojas das 15:00h às 
21:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento: Estacionamento próprio com onze vagas reservadas para 
deficiente  físico,  sendo  quatro  na  G1,  quatro  vagas  na  G2  –  área  coberta  do  
shopping  e  três  vagas  disponíveis  na  área  descoberta,  próximas  às  entradas,  
com faixas de pedestre e sinalização horizontal.
Acesso ao estabelecimento: Acesso ao shopping pela Av. T-10, com piso 
antiderrapante,   ampla.   Possui   rebaixamento   de   meio-fio   e   calçada   com  
inclinação.
Circulação interna: Ambientes planos sendo os desníveis existentes acessíveis 
por elevadores e escada rolante.
Sanitários: Banheiros acessíveis em todos os pisos, com barras de apoio, 
porém  essas  não  encontram  conforme  as  especificações  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro e telefone acessíveis. Apenas o elevador de 
serviços possui botoeira acessível.
Visita: 10/04/2008
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SUPERMERCADOS

SUPERMERCADO BADALLUCCO
Endereço: Rua 135, nº. 78, Setor Marista.
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira 11:00h às 14:30h e sábados 
das 11:30h às 14:30h.  

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla sem rebaixamento 
de  meio-fio  para  pedestres  com  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal com acesso por rampa com 
inclinação superior a 8,33% e sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente acessível, plano. 
Mobiliário: Balcão de auto-serviço e mesas acessíveis. 
Sanitários:  Banheiro  unissex,  com  barras  de  apoio  fora  das  especificações  da  
Norma.
Visita: 11/12/2007

BRETAS – BURITI SHOPPING
Endereço:  Av.  Rio  Verde,  Qd.  102,  Vila  São  Tomaz  –  Aparecida  de  Goiânia.  
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 07:00h às 22:00h e domingo 
das 07:00h às 18:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento do shopping com quatro vagas reservadas 
para  deficiente  físico,  com  sinalização  horizontal.
Circulação  externa:  Calçada  plana,  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso pela Av. Rio Verde, por rampa com 
inclinação conforme a Norma. Acesso pelo estacionamento, a rampa é longa.
Circulação interna: Ambiente plano.
Mobiliário: Caixa de atendimento preferencial sinalizado sem pictograma.
Sanitários: Banheiro do Shopping. Banheiro acessível, sinalizado, com barras 
de  apoio  fora  das  especificações  da  Norma.
Visita: 10/04/2008
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SUPERMERCADO BRETAS – CENTRO
Endereço: Av. Anhanguera, nº. 5588, Setor Central 
Telefone: 3545-0210 
Funcionamento: De segunda-feira a sábado 07:00h às 22:00h e domingo das 
07:00h às 18:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL 

Estacionamento: Estacionamento próprio entrada pela Rua 4 com duas vagas 
reservadas  para  deficiente  físico  com  sinalização  horizontal.
Circulação   Externa:   Calçada   plana   com   meio-fio   rebaixado   e   piso  
antiderrapante.
Acesso ao Estabelecimento: A entrada principal plana e secundária por 
elevador e escada.
Circulação Interna: Ambiente plano. 
Sanitários: Banheiro acessível no subsolo, porém o lavatório está instalado em 
alturas  superiores  as  especificadas  pela  Norma.
Observações:  Possui  dois  caixas  de  atendimento  preferencial.
Visita: 28/11/2007

BRETAS – GOIÂNIA SHOPPING 
Endereço: Av. T-10, nº. 1300, Setor Bueno.
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 07:00h às 22:00h e domingo 
das 07:00h às 18:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio do shopping, com onze vagas 
reservadas   para   deficiente   físico,   com   sinalização   horizontal,   sendo   oito   no  
estacionamento  do  subsolo  e  três  no  estacionamento  coberto.
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso pelo subsolo por rampa ou elevador.
Circulação interna: Ambiente plano.
Mobiliário: Quatro caixas de atendimento preferencial, sinalizados sem 
pictograma.
Sanitários: Banheiros do shopping (piso 1). Banheiro acessível, sinalizado, 
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com  barras  de  apoio,  porém  com  dimensões  menores,  fora  das  especificações  
da Norma.
Visita: 10/04/2008

SUPERMERCADO BRETAS – BUENO
Endereço: Rua T-55, no. 611, Setor Bueno. 
Telefone: 3545-0176 
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 07:00h às 22:00h e domingo 
das 07:00h às 18:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico  com  sinalização  horizontal  e  vertical.
Circulação externa: Calçada plana com piso antiderrapante.
Acesso ao Estabelecimento: Plano no mesmo nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente plano. 
Sanitários: Banheiro unissex acessível.
Mobiliário: Caixas de atendimento acessíveis. 
Observações:  Possui  cadeira  de  rodas  disponível  para  clientes.  O  edifício  possui  
cafeteria com serviço de acesso à internet e caixa rápido do Banco do Brasil.
Visita: 27/11/2007

SUPERMERCADO BRETAS
Endereço: Av. T-2 c/ Rua C-7, nº. 3490, Vila Sol Nascente.
Telefone: 3545-0955
Funcionamento: Todos os dias das 8:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano.
Circulação interna: Ambiente plano, acessível.
Mobiliário: Caixa preferencial com sinalização. 
Sanitários: Banheiro acessível, sinalizado, com barras de apoio.
Visita: 04/12/2007
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CARREFOUR – JARDIM GOIÁS
Endereço: Avenida Dep. Jamel Cecílio, no.3900, Jardim Goiás 
Telefone: 3240-1200
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 24:00h, sábados 
e domingos das 08:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com dez vagas reservadas para 
deficiente  físico  com  sinalização  vertical  e  horizontal.
Circulação Externa: Acessível.
Acesso ao Estabelecimento: No mesmo nível do estacionamento.
Circulação Interna: Ambiente plano.
Mobiliário: Os caixas e mesas do crediário são acessíveis.
Sanitários:  Banheiro  acessível,  porém  com  acessórios  fora  das  especificações  
da Norma.
Equipamentos: Bebedouro inacessível.
Observações:  Existem  caixas  de  auto-atendimento  bancário  (Banco  do  Brasil,  
Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco e Banco 24 horas), casa lotérica, 
drogaria, cabeleireiro, revistaria e praça de alimentação, todos acessíveis. 
Não  há  equipamento,  nem  sinalização  para  deficientes  visuais.  
Visita: 05/11/2007

CARREFOUR 
Endereço: Av. T-9, c/ Rua Flemington, Setor Vila Bela.
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 24:00h, sábados 
e domingos das 08:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio com doze vagas reservadas 
para   deficiente   físico,   com   sinalização   horizontal,   vertical   e   faixa   lateral.   
Circulação externa: Calçada plana. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal plano.
Circulação interna: Ambiente plano.
Mobiliário: Caixas acessíveis, sinalizados sem pictograma.
Sanitários: Banheiro acessível com barras de apoio.
Observações:   Caixas   com   atendimento   preferencial.   Praça   de  Alimentação  
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(pizzas, massas, pastéis), revistaria e drogaria acessíveis. Caixas de auto-
atendimento acessíveis.
Visita: 04/12/2007

EMPÓRIO 87 
Endereço: Rua 87, no 126, Setor Sul.
Telefone: 3093-2274
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 06:00h às 24:00h, domingo 
das 06:00h às 23:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação   externa:   Calçada   sem   rebaixamento   de  meio-fio   para   pedestres  
com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa, com inclinação superior a 
8,33% e sem corrimãos.
Circulação interna: Ambiente amplo, sem desníveis.
Mobiliário: caixas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  Loja  possui  café,  com  entrada  independente,  com  degrau  de  10  
cm na porta. Esse utiliza o banheiro do empório. 
Visita: 27/12/2007

EXTRA SUPERMERCADOS 
Endereço: Av. Portugal, Q. 22, Setor Marista.
Telefone: 3257-3000

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio com cinco vagas reservadas para 
deficiente  físico.
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante.
Acesso ao estabelecimento: O acesso ao estabelecimento é feito por escada e 
rampa com corrimão. O acesso interno é feito por esteiras e/ou elevador.
Circulação interna: Ambiente em dois pavimentos acessíveis por esteiras e/ou 
elevador (botoeira acessível sem Braille). 
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Mobiliário: Lanchonete: mesas acessíveis, porém o balcão de atendimento é 
inacessível. Caixas preferenciais acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível sendo este unissex com barras fora da Norma.
Observações:   O   supermercado   disponibiliza   carrinho   movido   à   bateria   e  
cadeiras de rodas.
Visita: 26/11/2007

MARCOS – BELA VISTA 
Endereço: Rua S-1(continuação da Av. 85), nº. 1015, Setor Bela Vista.
Funcionamento: Todos os dias das 7:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com quatro vagas reservadas para 
deficiente  físico,  com  sinalização  horizontal,  vertical  e  faixa  lateral.
Circulação  externa:  Calçada  inclinada,  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal plana.
Circulação interna: Ambiente plano.
Mobiliário: Caixa de atendimento preferencial, sinalizado sem pictograma. 
Sanitários: Banheiro acessível, sem sinalização, com barras de apoio fora das 
especificações  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro inacessível.
Observações:  compras  pelo  site:  www.marcos.com.br,  ou  delivery@marcos.com.br
Visita: 10/04/2008

SUPERMERCADO MARCOS - PRAÇA DO RATINHO 
Endereço: Av D, no. 105, Setor Marista.
Telefone: 3239-5200
Funcionamento: Todos os dias das 7:00h as 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL 

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico,  com  sinalização  horizontal  fora  das  especificações  da  Norma.
Circulação  Externa:  Calçada  plana  com  meio-fio  rebaixado  e  piso  antiderrapante.
Acesso ao estabelecimento: O acesso pela Av. D,  possui escadas e rampas 
com inclinação maior que 8,33%.
Circulação interna: Acessível. 



46

Sanitários: Possui banheiro acessível próximo ao estacionamento coberto.
Observações:  Caixa   rápido   do  Banco   do  Brasil   e  Bradesco   inacessíveis.  O  
supermercado  dispõe  de  cadeira  de  rodas  para  os  clientes.
Faz entrega em Goiânia e Aparecida de Goiânia incluindo também compras 
feitas  pelo  site:  www.marcos.com.br,  ou  delivery@marcos.com.br.
Visita: 21/11/2007

SUPERMERCADO MARCOS - JD. AMÉRICA 
Endereço: Av. C 04 esq. C-205, Jd. América  
Telefone: 3254-2500 
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 07:00h às 22:00h e domingo 
das 08:00h às 14:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  vaga  reservada  para  deficiente  
físico com sinalização horizontal.
Circulação   Externa:   Calçada   plana   com   meio-fio   rebaixado   e   piso  
antiderrapante.
Acesso ao Estabelecimento: Acessível no mesmo nível da calçada
Circulação Interna: piso plano e único.
Sanitários: Banheiro semi-acessível, sem barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 11/12/2007

SUPERMERCADO MARCOS – UNIDADE ST OESTE 
Endereço: Av. República do Líbano, no 1463, Setor Oeste.
Telefone: 3239-5600 
Funcionamento: Das 07:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  vaga  reservada  para  deficiente  
físico devidamente sinalizado.
Circulação  Externa:  Calçada  plana  com  meio-fio  rebaixado  e  piso  antiderrapante.
Acesso ao Estabelecimento: Acesso pelo nível da calçada.
Circulação Interna: Acessível. 
Sanitários:  Banheiro  acessível,  porém  com  barras  de  apoio  fora  das  especificações.



47

Equipamentos: Bebedouro e telefone acessíveis.
Observações:  compra  pela internet: www.marcos.com.br
Visita: 20/11/2007

SUPEMERCADO MARCOS - SERRINHA
 Endereço: Av. S-1, no. 1051, Setor Bela Vista.
Telefone: 3239-5800
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 07:00h às 22:00h e domingos 
e feriados das 08:00h às 20:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com quatro vagas reservadas para 
deficiente  físico.
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano, com uma rampa, a qual vence o 
desnível vertical do estacionamento no subsolo até a área de compras com 
piso  antiderrapante  e  corrimão  fora  das  especificações  da  Norma.
Circulação interna: Ambiente plano e amplo de fácil circulação.
Mobiliário: Caixas, mesas e balcão da cafeteria acessíveis.  
Sanitários:  Banheiro  acessível  com  barras  de  apoio   fora  das  especificações  
da Norma.
Observações:  Duas  cadeiras  motorizadas  disponíveis  para  clientes.
Visita: 13/12/2007

SUPERMERCADO MARCOS
Endereço: Av. Castelo Branco, nº. 3837, Rodoviário.
Telefone: 3295-1464 / 3271-5112
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 07:00h às 22:00h e domingo 
das 08:00h às 14:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico.
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa.  
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Circulação interna: Ambiente plano
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível, porém com caixas reservados. 
Sanitários: Banheiro acessível com barras de apoio de acordo com as 
especificações  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível. Caixa automático 
da CEF acessível.
Visita: 18/12/2008

SUPERMERCADO MOREIRA
Endereço: Av. Perimetral, nº. 2982, Setor Coimbra.
Telefone: 3257-1600 
Funcionamento: De segunda-feira a domingo das 07:00h às 24:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. São cinco vagas no subsolo e duas no estacionamento ao lado. As 
vagas são devidamente sinalizadas.
Circulação  Externa:  Calçada  plana  com  meio-fio  rebaixado  e  piso  antiderrapante.
Acesso ao Estabelecimento: O acesso principal ao estabelecimento é realizado 
por rampa com inclinação inferior a 8,33% e esteiras rolantes. 
Circulação Interna: Ambiente com desnível sendo esses com acesso por 
esteiras rolantes. 
Mobiliário: Mesas da lanchonete, balcão de atendimento e pizzaria são acessíveis.  
Sanitários: Não possui banheiro acessível
Equipamentos: Bebedouros e telefone inacessíveis.
Visita: 19/11/2007

SUPERMERCADO PÃO DE ACÚCAR 
Endereço: Praça Tamandaré, nº 2079, St. Oeste 
Telefone: 3425-1125
Funcionamento: Das 8:00h às 24:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL 

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico (uma no subsolo e outra no térreo), sendo essas com sinalização.
Circulação  Externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  e  faixa  de  
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pedestres devidamente sinalizados.
Acesso ao Estabelecimento: Plano no mesmo nível do estacionamento.
Circulação Interna: Ambiente com desnível sendo estes com acesso vertical 
por elevador e escadas. O elevador é acessível.
Mobiliário:  Balcões  de  atendimento  da  panificadora  /  cafeteria  são  inacessíveis.  
As mesas da lanchonete são acessíveis.
Sanitário:  Banheiro  acessível  unissex,  com  acessórios  e  dimensões  acessíveis.
Equipamentos: Inacessíveis.
Observações:  Casa  lotérica  e  banca  de  revista  acessíveis.
Visita: 16/11/2007

WAL MART 
Endereço: Avenida Dep. Jamel Cecílio, no. 3901, Jardim Goiás 
Telefone: 4006-3751
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 08:00h às 24:00h e domingos 
e feriados das 08:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com oito vagas reservadas para 
deficiente   físico,   com      sinalização   horizontal   e   vertical,   próximas   a   entrada  
principal.
Circulação Externa: Calçada ampla e nivelada com piso em bom estado de 
conservação.
Acesso ao Estabelecimento: Plano no mesmo nível do estacionamento. 
Circulação Interna: Ambiente em dois pavimentos sendo esses com acesso 
por esteiras rolantes.
Sanitários: Possui boxes acessíveis separados por sexo.
Mobiliário: Os caixas e mesas de crediário são acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro acessível.
Observações:  Piso  térreo  e  no  primeiro  piso  existem  lojas  acessíveis  de  conveniência  
como: salão de beleza, lanchonetes, loja de turismo (CVC), entre outras. 
Visita: 05/11/2007

WALL MART CENTER 
Endereço:  Av.  Independência  c/  Rua  74,  Setor  Central.
Telefone: 4004-4141
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Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 08:00h às 23:00h e domingos 
e feriados das 08:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com quatro vagas reservadas para 
deficientes  físicos.
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres  com rebaixamento para carros. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal, com rampa conforme Norma.
Circulação interna: Ambiente com desnível, esses com acesso por rampa 
inacessível e esteiras rolantes.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis. 
Sanitários: Possui boxes acessíveis separados.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Observações:  Caixas  eletrônicos  de  auto-atendimento  (Unibanco,    Banco  do  
Brasil  e  Bradesco)  são  acessíveis  ao  deficiente  auditivo.
Visita: 07/01/2008
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ESPORTE PARAOLÍMPICO E O LEGADO DA ACESSIBILIDADE.

Em 1960, Roma sediou a primeira Paraolimpíada realizada na mesma cidade 
da Olimpíada. A cerimônia de abertura foi no Estádio Acqua Acetosa e contou 
com a presença de mais de 5.000 espectadores. Os Jogos Paraolímpicos, 
com  a  denominação  de  Olimpíadas  dos  Portadores  de  Deficiência   reuniram  
400 esportistas em cadeira de rodas, disputando 8 esportes representados por 
23 países. 

Em 2004, Atenas sediou pela primeira vez uma Paraolimpíada organizada 
pelo  mesmo  Comitê  Organizador  dos  jogos  Olímpicos.  Foram  mais  de  4.000  
atletas disputando 19 modalidades representados por 143 países. 

Como  parte  desses  esforços,  o  Comitê  Organizador  dos  Jogos  de  Atenas,  
orientado pela Câmara Comercial e Industrial de Atenas e Tessalônica, 
implementou  o  programa  ERMIS  –  Escolha  Acessível.  Este  projeto   teve  por  
objetivo incrementar a acessibilidade a lojas e ambientes comerciais. Um guia 
contendo os nomes dos 1.315 estabelecimentos que respeitam as normas de 
acessibilidade  foi  distribuído.  Esta  lista  também  estava  disponível  no  site  oficial  
de Atenas 2004. 

Quase todos os locais de competição utilizados na Olimpíada foram 
mantidos para a Paraolimpíada. Todos os locais com grande apelo turístico, 
prédios  público  e  regiões  urbanas  com  grande  fluxo  de  pessoas  foram  revistos  
a  fim  de  que  as  barreiras  arquitetônicas  fossem  eliminadas,  tanto  em  Atenas  
quanto   em   todas   as   cidades   que   foram   sede   das   competições.   Contudo,  
alguns lugares como a Acrópole não foram adaptadas adequadamente e os 
cadeirantes tiveram que enfrentar imensas ladeiras para chegar próximo aos 
monumentos.

Grande parte da Vila dos Atletas Olímpicos e Paraolímpicos era adaptada. 
As  casas  para  hospedagem  ficam  próximas  ao  centro  de  Atenas  e  a  área  é  de  
1.240.000 m². Mais de 7.000 residentes, entre eles atletas e integrantes das 
delegações  dos  países  participantes,  ficaram  ali  hospedados.  A  Vila  foi  dividida  
em duas zonas: a residencial e a internacional. A Zona Residencial contou com 
1.034 apartamentos e 75% deles foram adaptados para receberem os atletas 
paraolímpicos. 

Podemos perceber com isso que o esporte é uma das ferramentas mais 
importantes para a inclusão social e consequentemente vem trazendo 
benefícios  significativos  para  a  promoção  da  Acessibilidade  nas  cidades.

Augusto Cardoso Fernandes 
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ACADEMIA 

ACADEMIA BODY STATION 
Endereço: Av. T-8, nº.1016, Setor Bueno
Telefone: 3251-9910
Funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 20:00h, sábado 
das 09:00h às 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  físico.  
Circulação   externa:   Calçada   inclinada   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal plano. 
Circulação interna: Ambiente com desnível, sendo o acesso ao primeiro 
pavimento por rampa e para o segundo somente por escadas.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas acessíveis. Vestiário 
acessível.
Sanitários: Banheiro acessível, sem barras de apoio, porém o box para banho 
é inacessível.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 12/12/2007

ÁTRIO ACADEMIA 

Endereço: Rua 147, nº. 75, Setor Marista.
Telefone: 4013-6464
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 06:00h às 23:00h e sábado 
das 08:00h às 15:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada acessível, plana.
Acesso ao estabelecimento: Entrada com rampa inacessível.
Circulação interna: Ambiente em quatro pavimentos com acesso vertical por 
elevador (com botoeira acessível), sendo cada um dos pavimentos acessíveis, 
com ambiente amplo e espaçoso.
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Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Banheiro unissex acessível, sinalizado.
Equipamentos: Bebedouro inacessível e telefone acessível.
Observações:   Para   entrada   no   elevador   pelo   subsolo   é   necessário   pedir   a  
abertura de uma porta que dá acesso ao elevador. Visita: 12/11/2007

FIT STATION 
Endereço: Rua T-53, nº. 929, Setor Bueno
Telefone: 3251-3477
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 06:00h às 22:00h, sábados 
das 08:00h às 13:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada em bom estado de conservação, com piso antiderrapante, 
sem rebaixamento para pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Entrada única com rampa e corrimão fora da Norma.
Circulação interna: Ambiente com dois pavimentos com acesso somente por escadas.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Banheiro com box semi-acessível, sem barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro inacessível.
Visita: 28/11/2007

FLEX FITNESS CENTER
Endereço: Av. T-4 com T-61, Setor Bueno. Shopping Buena Vista.
Telefone: 3515-0588
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 06:00h às 22:30h, sábados 
das 24:00h às 18:00h e domingo 09:00h à 13:00h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio. 
G1  e  G2  –  não  possuem  vagas  reservadas  para  deficiente  físico.
G3 e G4 - Possuem quatro vagas, em cada pavimento, reservadas para 
deficiente  físico.
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante. Rebaixamento de meio-
fio  em  todas  as  esquinas,  com  rebaixamento  de  carros.
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Acesso ao estabelecimento: Elevador interno que dá acesso do 1º piso até o 
3º piso. Ou por outro  Elevador de acesso das garagens entrando pelo Vapt 
Vupt. Entrada por cancela.
Circulação interna: Ambiente plano e único. 
Sanitários: Os vestiários e sanitários não são acessíveis.
Equipamentos: Os aparelhos são distantes um do outro e possui vários aparelhos 
que dá possibilidade de uma pessoa em cadeira de rodas utilizá-los.
Site:  flex@flexacademia.com.br
Visita: 11/04/08

AUDITÓRIOS

AUDITÓRIO LAGO AZUL DO CENTRO DE CONVENÇÕES.
Endereço: Rua 4, nº. 1400, Setor Central.
Telefone: 3219-3300
Funcionamento:   Administração   –   horário   comercial.   Eventos   –   conforme  
programações  específicas.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL   

Estacionamento: Estacionamento próprio com doze vagas reservadas para 
deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa inacessível, com inclinação 
superior às estabelecidas pela Norma e sem corrimão. Acesso às cadeiras 
superiores somente por escadas.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso somente por 
escadas.

O Decreto Federal 5296/04 diz no Art. 23. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de 
esporte,  casas  de  espetáculos,  salas  de  conferências  e  similares  reservarão,  pelo  menos,  dois  
por cento da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo 
recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, 
evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 1o   Nas   edificações   previstas   no   caput,   é   obrigatória,   ainda,   a   destinação   de   dois   por   cento  
dos  assentos  para  acomodação  de  pessoas  portadoras  de  deficiência  visual  e  de  pessoas  com  
mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, 
devendo   todos   ser   devidamente   sinalizados   e   estar   de   acordo   com   os   padrões   das   normas  
técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 5o  As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também devem ser acessíveis 
a  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida.
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Sanitários: Possui banheiros acessíveis próximos ao auditório.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Observações:  Capacidade  para  600  pessoas.  Não  possui  lugares  preferenciais  
para  deficientes  físicos  pessoas  com  mobilidade  reduzida  e  obesos.
Visita: 03/01/2008

AUDITÓRIO RIO VERMELHO - CENTRO DE CONVENÇÕES.  
Endereço: Rua 4, nº. 1400, Setor Central.
Telefone: 3219-3300
Funcionamento:   Administração   –   horário   comercial.   Eventos   –   conforme  
programações  específicas.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL   

Estacionamento: Estacionamento próprio com doze vagas reservadas para 
deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada 
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 
8,33% e sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente com desníveis. Dos camarins e da Sala Vip para 
o palco o acesso é somente por rampas com inclinação superior a 8,33%. Do 
palco para o público o acesso é somente por escadas.
Sanitários: Banheiro com box separado por sexo com barras de apoio fora das 
especificações  estabelecidas  por  Norma.
Observações:   Capacidade   para   2007   pessoas.   Não   possui   local   reservado  
para  deficientes  físicos,  pessoas  com  mobilidade  reduzida  e  obesos.
Visita: 03/01/2008

O Decreto Federal 5296/04 diz no Art. 23. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de 
esporte,  casas  de  espetáculos,  salas  de  conferências  e  similares  reservarão,  pelo  menos,  dois  
por cento da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo 
recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, 
evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 1o   Nas   edificações   previstas   no   caput,   é   obrigatória,   ainda,   a   destinação   de   dois   por   cento  
dos  assentos  para  acomodação  de  pessoas  portadoras  de  deficiência  visual  e  de  pessoas  com  
mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, 
devendo   todos   ser   devidamente   sinalizados   e   estar   de   acordo   com   os   padrões   das   normas  
técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 5o  As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também devem ser acessíveis 
a  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida.
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AUDITÓRIO – JOÃO BÊNIO - SESI
Endereço: Av. Araguaia, nº. 1544, Setor Leste Vila Nova
Telefone: 3219-1453 / 3219-1630 
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico  no  estacionamento  coberto.  Possui  sinalização  vertical,  porém  
espaço  insuficiente  para  as  duas  vagas.  
Circulação  Externa:  Calçada  ampla  e  plana  com  piso  antiderrapante  e  meio-fio  
rebaixado na esquina. 
Acesso ao Estabelecimento: O acesso pela Av. Araguaia  é plano e pela rua 
adjacente é  através de rampa com inclinação superior a 8,33% possui corrimão. 
Circulação Interna: O auditório se encontra no térreo. Possui uma leve rampa 
de acesso ao hall de entrada no auditório. 
Sanitários:  Possui  um  sanitário  unissex  conforme  especificação  da  Norma.
Observações:  Possui  acesso  ao  palco  por  rampa.  Não  possui  vaga  reservada  
para   deficiente   físico,   com  mobilidade   reduzida   e   obesos.   Por   solicitação   é  
possível  retirar  a  ultima  fileira  de  cadeira  do  fundo  do  auditório.
Visita: 28/11/2007.

OLIVEIRAS PLACE
Endereço: Rua T-36, nº. 3588, Setor Bueno.
Telefone: 3255-7979 / 3255-7765

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.
Circulação  externa:  Calçada  com  inclinação  conforme  as  especificações  da  Norma.

O Decreto Federal 5296/04 diz no Art. 23. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de 
esporte,  casas  de  espetáculos,  salas  de  conferências  e  similares  reservarão,  pelo  menos,  dois  
por cento da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo 
recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, 
evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 1o   Nas   edificações   previstas   no   caput,   é   obrigatória,   ainda,   a   destinação   de   dois   por   cento  
dos  assentos  para  acomodação  de  pessoas  portadoras  de  deficiência  visual  e  de  pessoas  com  
mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, 
devendo   todos   ser   devidamente   sinalizados   e   estar   de   acordo   com   os   padrões   das   normas  
técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 5o  As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também devem ser acessíveis 
a  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida.
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Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação conforme as 
especificações  da  Norma.
Circulação interna: Ambiente com acesso ao palco por escada de cinco degraus e 
rampa. O auditório possui rampa na lateral de acesso ao patamar intermediário.
Sanitários: Banheiros acessíveis no hall de recepção do auditório, com barras de apoio.
Observações:  Capacidade  de  900  poltronas.
Visita: 10/04/2008

BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA CENTRAL DA UFG
Endereço: Praça Universitária, com 5º Avenida, Setor Leste Universitário.
Telefone: 3227-1111
Funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira, das 07:00h às 22:00h e no 
sábado, das 08:00h às 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio, com duas vagas (as mesmas 
da   faculdade   de   direito)   reservadas   para   deficientes   físicos,   porém   sem  
sinalização. 
Circulação externa: Calçada plana, porém não se encontra em bom estado de 
conservação. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível.
Circulação interna: Ambiente acessível, plano, sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Algumas mesas são acessíveis.
Sanitários: Possui alguns banheiros unissex acessíveis (os mesmos da 

O Decreto Federal 5296/04 diz no Art. 23. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de 
esporte,  casas  de  espetáculos,  salas  de  conferências  e  similares  reservarão,  pelo  menos,  dois  
por cento da lotação do estabelecimento para pessoas em cadeira de rodas, distribuídos pelo 
recinto em locais diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, 
evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em conformidade com as 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 1o   Nas   edificações   previstas   no   caput,   é   obrigatória,   ainda,   a   destinação   de   dois   por   cento  
dos  assentos  para  acomodação  de  pessoas  portadoras  de  deficiência  visual  e  de  pessoas  com  
mobilidade reduzida, incluindo obesos, em locais de boa recepção de mensagens sonoras, 
devendo   todos   ser   devidamente   sinalizados   e   estar   de   acordo   com   os   padrões   das   normas  
técnicas de acessibilidade da ABNT.
§ 5o  As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, também devem ser acessíveis 
a  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida.
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faculdade  de  direito),  com  barras  de  apoio  conforme  especificação  da  Norma.
Observações:  Bebedouro  e  telefone  inacessíveis.  Possui  agências  do  Banco  
do  Brasil  e  caixas  eletrônicos  de  auto-atendimento  acessíveis  aos  deficientes  
físicos e auditivos. 
Visita: 21/12/2007

BIBLIOTECA CENTRAL DA UCG 
Endereço: Rua 247, Área I, Setor Universitário.
Telefone: 3946-1111 / 3946-1165
Funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira das 07:00h às 20:00h e sábado das 
07:00h às 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio sem vagas reservadas para 
deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada acessível, plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa, sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com desnível, com acesso vertical por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas do pátio alimentação da 
área I são acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis, com barras de apoio apenas no banheiro feminino.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Observações:  Possui  uma  agência  do  Banco  do  Brasil  acessível,  próxima  a  
praça de alimentação, no térreo.
Visita: 10/12/2007

BIBLIOTECA ESTADUAL 
Endereço: Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cívica), nº. 210, Setor Central.
Telefone: 3201-4653
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 17:45h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada acessível, plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso lateral, pelo corredor plano e sem piso 
antiderrapante. Entrada principal com acesso somente por escadas.



60

Circulação interna: Ambiente acessível, sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de auto-atendimento inacessível. 
Sanitários: Possui um banheiro acessível, com barras de apoio. 
Equipamentos: Bebedouro acessível.
Observações:  Não  possui  telefone  público  na  biblioteca.  
Visita: 31/10/2007

BIBLIOTECA BRAILE JOSÉ ALVARES DE AZEVEDO 
Endereço: Praça Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cívica), Setor Central. 
Telefone: 3201-4672
Funcionamento: 08:00h às 19:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL   

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  na   lateral,  
mesma entrada para biblioteca estadual, ao lado do palácio do governador.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação 
superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente plano, situada no pavimento térreo.
Mobiliário: Balcão de auto-atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 01/11/2007

BOATE

BOLSHOI
Endereço: Rua T-63, nº. 1140, Setor Bueno.
Telefone: 3285-6185
Funcionamento: De quarta a sábado após as 21:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
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deficiente  físico.
Circulação externa: Calçada plana, com piso antiderrapante, e rebaixamento 
de  meio-fio  fora  das  especificações  da  Norma.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano.
Circulação interna: Ambiente de dois andares, sendo o térreo amplo com dois 
níveis. Possui uma rampa até o banheiro com inclinação superior a 8,33% e 
uma escada para o mezanino.  
Mobiliário: Mesas acessíveis, porém o balcão não.
Sanitários: Box com espaço interno reduzido com barras de apoio, acessório e 
interruptor acessíveis, porém fora da Norma.
Observações:  Serviço  à   la  carte  de  bebidas  e  petiscos.  Som  ao  vivo  em  
noites variadas.
Visita: 28/11/2007

DBOU 
Endereço: Rua 09, nº. 1855, Sala 214/215, Setor Marista, Shopping Bougainville, 
piso 3.
Telefone: 3095-7457
Funcionamento: Aberto para almoço e jantar após as 22:00h som mecânico 
com  vários  Djs  e  programações  específicas.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:   Estacionamento   do   shopping.  G1   –   uma   vaga   próxima   ao  
elevador central, e 01 vaga próxima ao elevador principal. Essas não estão 
demarcadas conforme a Norma. 
G2  –  duas  vagas  próximas  ao  elevador  central  demarcadas  conforme  a  Norma,  
com sinalização vertical e horizontal, e uma vaga próxima ao elevador central 
com sinalização horizontal.
Circulação externa: Plana, no nível do ambiente do shopping.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano, com balcão de atendimento acessível.
Circulação interna: Ambiente plano sem desnível.
Sanitários: Banheiro do estabelecimento contém dois degraus. Portanto, deve-
se utilizar o sanitário do shopping que possui barras instaladas fora da Norma.
Visita: 04/04/2008

HOUSE GARDEN BAR E RESTAURANTE
Endereço: Rua 139, nº. 121, Setor Marista.
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Telefone: 3945-7677
Funcionamento: De quinta-feira a domingo a partir das 22:00h

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL   

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. Possui manobrista terceirizado.
Circulação externa: Calçada plana com piso antiderrapante sem rebaixamento 
de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa inacessível sem corrimão, 
porém com piso antiderrapante. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis, inclusive degrau antes dos banheiros.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visita: 09/11/2007 

CENTRO DE CONVENÇÕES 

CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER
Endereço: BR 153.
Telefone: 3201-5127

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação  externa:  Calçada  com  piso  antiderrapante  e  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal e secundário acessíveis por rampa.
Circulação interna: Ambiente com mais de um pavimento acessíveis por rampa 
e elevador.
Sanitários: Banheiros acessíveis sem barras de apoio, porém com acessórios 
conforme  as  especificações  da  Norma.  
Visita: 10/04/2008

CENTRO DE CONVENÇÕES
Endereço: Rua 4, nº. 1400, Setor Central
Telefone: 3219-3300
Funcionamento:   Administração   –   horário   comercial.   Eventos   –   conforme  
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programações  específicas.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento: Estacionamento próprio com doze vagas reservadas para 
deficiente   físico  próximas  aos  elevadores  que  dão  acesso  as  áreas  de  evento.   
Circulação  externa:  Calçada  plana.  Possui  rebaixamento  de  meio-fio  para  carros  em  
todos  os  portões  de  acesso,  porém  não  estão  em  bom  estado  de  conservação.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal com trilhos do portão com 2 cm de 
altura. Somente o acesso pela rua 30 é semi-acessível, com rampa sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso através de dois elevadores.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mobiliário depende da estrutura dos eventos.
Sanitários: Possui quatro banheiros acessíveis, com uma barra de apoio com 
altura e comprimento inferiores às estabelecidas pelas normas.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis
Observações:  Possuem  11  salas  de  Conferência  –  todas  acessíveis.  Área  e  
Exposição plana localizada no I piso com acesso por elevadores.
Visita: 03/01/2008

CINEMAS 

CINE CULTURA OURO 
Endereço: Rua 3 esquina com Rua 9 nº. 1016, Galeria Ouro, Setor Central.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL 

Estacionamento:   Não   possui   vaga   reservada   para   deficiente   físico. 
Circulação  externa:  Calçada  com  piso  antiderrapante  e  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Inacessível.
Circulação interna: Ambiente interno com desníveis, acessíveis por escada.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Banheiro acessível, sem barras de apoio e com acessórios fora das 
especificações  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro acessível.
Visita: 10/04/2008
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LUMIERE – ARAGUAIA SHOPPING
Endereço: Rua 44, nº. 399, Setor Central.
Telefone: 3243-4400.
Funcionamento:  Das  14:00h  às  22:00h  e  conforme  a  programação  dos  filmes.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento do shopping.
Acesso ao estabelecimento: Cinema localiza-se no 3º piso. Acesso a bilheteria 
plana, acesso às salas de cinema plano. 
Circulação interna: Salas de cinema acessíveis com cadeiras dispostas em 
degraus.Não  possui   vaga   reservada  para  deficientes.  Assim  sendo  possível  
assistir  o  filme  na  primeira  fila.
Mobiliário: Cadeiras acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis nesse piso, com barras de apoio.
Equipamentos: Balcão de venda dos ingressos e da bomboniere acessíveis. 
Telefone e bebedouro acessíveis no piso próximo a sala de cinema.
Visita: 10/04/2008

CINEMA LUMIERE – SHOPPING BOUGANVILLE
Endereço: Rua 9 Quadra E16, nº. 1855, lote 1/10 - Setor Marista 
Telefone: 3281-6511  
Funcionamento: das 10:00h às 22:00h e Domingos das 13:00h às 20:00h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:   G1   –   uma   vaga   próxima   ao   elevador   central,   e   01   vaga  
próxima ao elevador principal. Essas não estão demarcadas conforme a Norma, 
sinalização  vertical  e  horizontal  pouco  visível.  G2  –  duas  vagas  próximas  ao  
elevador central demarcadas conforme a Norma, com sinalização vertical e 
horizontal, e uma vaga próxima ao elevador central com sinalização horizontal.
Circulação externa: Ambiente amplo, mesmo nível da praça de alimentação. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso pelo 3º pavimento, próximo a praça de 
alimentação, acessível.  
Circulação interna: Cinco salas de cinema com desníveis, com aceso vertical 
por  rampa  acessível,  com  vagas  acessíveis  somente  na  primeira  fileira  (próxima  
à tela), sem sinalização.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível.
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Sanitários: Deve utilizar o banheiro do shopping fora das salas de projeção 
com  box  com  barras  fora  das  especificações  de  Norma.
Equipamentos: Telefone acessível e bebedouro inacessível.
Visita: 04/04/2008

CINEMA MULTIPLEX – LUMIERE BANANA SHOPPING
Endereço: Rua 2, esquina com Av. Araguaia, Setor Central.
Telefone: 3521-4600
Funcionamento: Segunda-feira a Sábado até 19:00h, domingos somente a 
praça de alimentação.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  com  duas  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico próximo ao elevador G1, sendo estes gratuitos. 
Circulação externa: Ambiente no mesmo nível do shopping.
Acesso ao estabelecimento: Acesso pelo shopping.
Circulação interna: Cinco salas de cinema com desnível vertical, espaço para 
cadeirantes (reservado nas laterais com bancos individualizados).
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível.
Sanitários: Banheiro unissex acessível, somente do shopping, no 2º piso, com 
barras fora da Norma. 
Visita: 04/04/2008

CINEMARK
Endereço: Av. Dep. Jamel Cecílio, nº. 3300, Jardim Goiás.
Telefone: 3515-1819
Funcionamento: das 11:00h até as 22:00h e Domingos das 13:00h às 22:00h

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio com vagas reservadas para 
deficiente   físico   (utilização   dos   estacionamentos   do   shopping   Flamboyant). 
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com corrimão e sinalização tátil 
no  piso  para  deficientes  visuais.
Circulação interna: Salão e loja de guloseimas em ambiente amplo, espaçoso 
de fácil circulação.
Mobiliário:  Bilheterias,  caixas  e  balcões  de  atendimento  acessíveis.  
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Sanitários: Possui sanitário dentro do cinema com box acessível, com barras 
de apoio e lavatório em conformidade com a Norma. Possui mictório com 
barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro acessível e possui legenda em braille.
Observações:  Rampa  permitindo  o  acesso  às  salas  de  cinema,  com  espaço  
para cadeiras próximas às poltronas do cinema.
Visita: 29/10/2007  

MOVIECOM CINEMAS – BURITI SHOPPING
Endereço:  Av.  Rio  Verde,  Qd  102,  Vila  São  Tomaz  –  Aparecida  de  Goiânia.  

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento do shopping.
Circulação externa: Ambiente do shopping, plano.
Acesso ao estabelecimento: Acesso a bilheteria plano (Piso 2). Para se dirigir 
as salas de cinema é preciso subir ao Piso 3, em que estão as salas de vídeo, 
com acesso por uma cápsula.
Circulação interna: Piso das salas de cinema plano, com espaços reservados 
para  deficientes  físicos  na  primeira  fila.
Mobiliário: Cadeiras acessíveis.
Sanitários: Na área restrita ao cinema possui um banheiro com porta principal 
de 80 cm, porém não tem box acessível.
Equipamentos: Balcão de venda dos ingressos e da bomboniere acessíveis. 
Bebedouro e telefone acessíveis no mesmo piso das salas de cinema.
Visita: 10/04/2008

CINEMA SEVERIANO RIBEIRO – GOIÂNIA SHOPPING
Endereço: Av. T-10, nº. 1300, Quadra 1ª, L. 11/14, Setor Bueno.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL    

Estacionamento: Estacionamento do shopping, com onze vagas reservadas 
para  deficiente  físico,  sendo  oito  na  área  coberta  e  três  na  área  descoberta. 
Circulação externa: Ambiente do shopping, plano.
Acesso  ao  estabelecimento:  Acesso  à  bilheteria,   plano  e   fica  no  2º   piso  do  
shopping. Acesso ao piso 3B é por plataforma próxima ao banheiro feminino. A 
saída  para  os  deficientes  físicos  poderá  ser  feita  pela  porta  de  entrada,  porém  
ao  comprar  o  ingresso  o  deficiente  deverá  informar  ao  funcionário.
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Circulação  interna:  Ambiente  com  três  salas  de  cinema  com  espaços  reservados  
para  cadeirantes  na  primeira  fileira  (piso  3B)  e  cinco  salas  (piso  3B)  com  local  
reservado  nas  ultimas  fileiras.  Na  sala  6,  o  assento  localiza-se  na  área  central  
do cinema.
Mobiliário: Cadeiras acessíveis. Balcão de venda dos ingressos e da 
bomboniere é acessível. 
Sanitários: Banheiro acessível na área do cinema com barras de apoio e 
lavatório dentro do box, porém não está sinalizado.
Equipamentos: Não possui telefone acessível. Bebedouro acessível no piso 
das salas de cinemas. Nos elevadores, as botoeiras são acessíveis, porém 
sem sinalização sonora e orientação em braille.
Visita: 10/04/2008

SEVERIANO RIBEIRO – TÉRREO FLAMBOYANT
Endereço: Av. Jamel Cecílio, nº. 3300, Jardim Goiás.
Funcionamento:  Das  14:00h  às  22:00h  e  conforme  a  programação  dos  filmes.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento: Estacionamento do shopping.
Circulação externa: Circulação plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso a bilheteria plano. Acesso as salas de 
cinema plano.
Circulação interna: Salas de cinema acessíveis. Não há espaços reservados 
para cadeirantes, porem as pessoas podem deixar a cadeira na circulação 
lateral  ou  posterior  da  sala  e  fazer  a  transferência  até  o  assento.
Mobiliário: Cadeiras acessíveis. Balcão de venda dos ingressos acessíveis.
Sanitários: Banheiros do shopping. Acessíveis, com barras de apoio. 
Equipamentos: Telefone e bebedouro acessíveis no piso térreo, próximo à sala 
de cinema.
Visita: 10/04/2008

CLUBE

CLUBE DE ENGENHARIA DE GOIÁS 
Endereço: Rua 132, nº. 500, Setor Sul.
Telefone: 3281-0000
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Funcionamento: De segunda à segunda das 08:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico.
Circulação  externa:  Calçada  com  piso  antiderrapante  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acessos por rampas semi-acessíveis, sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis acessíveis por rampa sem 
corrimão. Acesso à sauna somente por degrau. 
Mobiliário:  Balcões  inacessíveis.
Sanitários: Box acessível com barras de apoio nos chuveiros e nos sanitários. 
Banheiros   da   churrasqueira   acessíveis   conforme   especificação   da   Norma.  
Banheiros  do  varandão  com  especificações  fora  da  Norma.
Observações:  Apenas  a  sauna  e  o  pavimento  superior  da  academia  é  inacessível.
Visita: 12/11/2007

CLUBE JAÓ 
Endereço: Av. Quitandinha, n°. 600, Setor Jaó.
Telefone: 3269-8000
Funcionamento: Segunda-feira das 12:00h às 22:00h; Terça-feira à sexta-feira das 
08:00h às 22:00h; sábados domingos e feriados das 08:00h às 19:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL 

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas 
para   deficiente   físico,   próximo   a   entrada   social   com   sinalização   horizontal.  
Estacionamento   para   sócios,   com   duas   vagas   para   deficiente   físico,   com  
sinalização horizontal, próximas a rampa de acesso ao restaurante.
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante em estado regular de 
conservação.
Acesso ao estabelecimento: Entrada social plana, com piso antiderrapante. Acesso 
por  três  catracas  com  portão  lateral.  Entrada  principal  com  rampa,  com  corrimão.  
Circulação interna: Ambiente plano, com rampas na maioria dos desníveis.
Sanitários: Social: Possui um box acessível para cada sexo, sinalizado, com 
barras    fora  das  especificações  da  Norma  e  lavatório  em  altura  acessível.
Bar das Ondas: Box unissex, sinalizado, barras de apoio conforme a Norma e 
lavatório em altura acessível.
Bar das Garças: Banheiro unissex acessível, barras de apoio com lavatório em 
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altura acessível.
Observações:  
*Restaurante: Ambiente plano, com vão de circulação superior a 80 cm 
entre   o   mobiliário.   Os   balcões   de   auto   -   atendimento   de   frios   acessível,  
porém o balcão para comidas quentes é inacessível. O banheiro 
é   inacessível,   porém   fica   próximo   ao   banheiro   social   (acessível). 
*Piscinas: As piscinas do complexo central são acessíveis por rampas próximas 
aos vestiários, com banco lateral. As piscinas deste complexo possuem 
corrimão. A piscina de ondas é acessível e possui banco na lateral, permitindo a 
transferência.  A  piscina  recreativa  tem  uma  borda  que  permite  a  transferência.  
As piscinas infantis possuem ao redor um degrau com lâmina de água.  
 *Academia: Entrada acessível, pelo corredor do estacionamento coberto, com 
um portão que e aberto quando solicitado. No interior do clube possui uma 
entrada secundária, situada à esquerda do acesso principal. 
*Churrasqueira: Acesso plano. O banheiro mais próximo é o do Bar das ondas (acessível).
*Quadras: Acesso por rampas, algumas com desníveis e outras são planas.
*Equipamentos: Bebedouros em duas alturas, próximo as quadras e antes das 
escadas que vão para o parque infantil.
Visita: 10/04/2008

ESPORTES

GINÁSIO DE ESPORTES DE CAMPINAS
Endereço: Praça Santo Antônio, nº. 130, Setor Campinas.
Telefone: 3292-6064
Funcionamento: Conforme agendamento de eventos.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada inclinada e não se encontra em bom estado de 
conservação.
Acesso  ao  estabelecimento:  Entradas  nos  portões  C  e  D  acessíveis.  Rampa  
semi-acessível
Circulação  interna:  Rampa  com  inclinação  conforme  Norma.  Os  outros  portões  
possuem degrau na entrada de 15 cm. Ambiente com desnível. Possui local 
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reservado  para  deficiente  físico.
Mobiliário: Arquibancadas inacessíveis.
Sanitários: Possui banheiros acessíveis, com barras de apoio fora das 
especificações  de  Norma.
Visita: 18/12/2007

GINÁSIO DE ESPORTES RIO VERMELHO
Endereço: Av. Paranaíba, Centro.
Telefone: 3224-4600

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL 

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  acessível,  plana,  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por quatro entradas, sendo dois com 
acesso por rampas semi-acessíveis, sem corrimão; outras planas, localizadas 
próximas à bilheteria.
Circulação interna: Ambiente com bom espaço para circulação. Não possui 
espaço   reservado   para   pessoas   com   cadeira   de   rodas,   tendo   que   ficar   no  
corredor de circulação. 
Mobiliário:  Cadeirantes  ficam  na   faixa  de  circulação  das  pessoas,  sem   local  
reservado para os mesmos. 
Sanitários:  Banheiro  unissex,  com  barras  de  apoio  fora  das  especificações  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouros acessíveis.
Observações:  Quadra  acessível  por  rampa,  com  piso  antiderrapante.  
Visita: 08/01/2008

GOIÂNIA ARENA 
Endereço: Av. Fued José Sebba,via de acesso ao Estádio Serra Dourada, 
Jardim Goiás.
Telefone: 3218-5252

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.
Circulação externa: Calçada acessível.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa. Acesso a arquibancada por 
rampa longa. Acesso à área de cadeiras plano.
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Circulação   interna:   Ambiente   sem   espaço   reservado   para   deficiente   físico,  
ficando  como  opção  na  passarela  de  circulação.
Sanitários:  Banheiros  acessíveis  com  barras  de  apoio  fora  das  especificações  
da Norma.
Visita: 10/04/2008

SERRA DOURADA  
Endereço: Av. Fued José Sebba, Jardim Goiás.
Telefone: 3201-6082

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEIS

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vagas  reservada  para  deficiente  
físico, porém nos dias de jogos existe a opção de se chegar com o carro até o 
nível da bilheteria.
Circulação externa: Calçada acessível.
Acesso ao estabelecimento: Entrada próxima ao estacionamento superior 
próximo à bilheteria por um portão lateral.
Circulação  interna:  Espaço  amplo  para  circulação.  Local  reservado  para  deficientes  
na área da arquibancada. Ambiente com desníveis acessíveis por rampa.
Sanitários: Banheiros sem barras de apoio.
Observações:   Entrada   para   deficientes   gratuita.   Acesso   por   carro,   subir   a  
rampa até a altura do nível da bilheteria. Solicitar uma pessoa da catraca para 
que abra o portão lateral.
Visita: 10/04/2008

HOTÉIS – MOTÉIS – POUSADAS

ADRESS WEST SIDE 
Endereço: Av. República do Líbano, nº. 2526, Setor Oeste.
Telefone: 3257-1007 / 3257-1000

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Possui  uma  vaga  reservada  para  deficiente  físico,  ao  lado  
da  porta  de  entrada,  fora  das  especificações  da  Norma.
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Circulação externa: Calçada plana, com vão livre maior que 1,20 cm de circulação.
Acesso ao estabelecimento: Possui rampa, com corrimão.
Circulação interna: Acesso vertical por elevadores. 
Mobiliário: O balcão da recepção é inacessível e as mesas do restaurante são 
acessíveis. 
Equipamentos: Elevador com botoeira acessível, sem braille e sem 
sonorização. 
Sanitários: Box acessível em banheiros separado por sexo, sem barras de apoio.
Apartamento tipo: Possui quatro apartamentos acessíveis em que o banheiro 
possui barras de apoio horizontais nos sanitário e no box de chuveiro. 
Observações:   Possui   salão   de   eventos   (acessível   pela   porta   de   serviço),  
acesso à internet, academia, sauna, piscina e salão de jogos. 
site: www.addresshotel.com.br
Visita: 14/11/2007.

AVALON PARK HOTEL 
Endereço: Rua 85D, nº. 28, Setor Sul. 
Telefone: 3212-7515

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL   

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente.  
Circulação  externa:  Calçada  ampla  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  deficientes,  
com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso feito somente por uma escada de nove 
degraus. 
Circulação interna: Ambiente com 5 pavimentos com acesso vertical por 
elevador  ou  escada.  Desníveis  para  acessar  sala  de  refeições  e  espera.  
Mobiliário: Balcão inacessível, mesas do restaurante acessíveis. 
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Site: www.avalonhotel.com.br
Vista: 04/12/2007.

BLUE TREE TOWERS GOIÂNIA
Endereço: Rua 22, nº. 122, Setor Oeste. 
Telefone: 3235-5600
Funcionamento: 24 horas.
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CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL   

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente.  
Possui manobrista.
Circulação externa: Calçada ampla, com vão de circulação livre maior que 1,20 cm.
Acesso ao Estabelecimento: O acesso é direto sem desnível. 
Circulação  interna:  Nas  áreas  comuns,  o  saguão,  salão  de  reuniões  e  restaurantes  
estão  no  mesmo  pavimento  e   têm  os  desníveis   interligados  por   rampas  com  
inclinação maior que 8,33%, com piso antiderrapante e sem corrimãos. 
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas do restaurante acessíveis.
Equipamentos: Elevador com botoeira em braille e tamanho conforme Norma. 
Sanitários: Banheiros separados por sexo com barras de apoio fora da Norma. O 
sanitário do apartamento é acessível, porém as barras de apoio estão fora da Norma. 
Apartamento tipo: Possui dois apartamentos acessíveis.
Observações:  O  hotel  possui  internet,  sauna,  salão  de  eventos,  restaurante  e  
academia acessível. 
Site: www.bluetree.com.br
Visita: 26/11/2007

CASTROS HOTEL
Endereço: Av. República do Líbano, nº. 1520, Setor  Oeste.
Telefone: 3096-2000
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio, com vagas reservadas para 
deficiente  físico  –  com  sinalização  horizontal.    
Circulação  Externa:  Calçada  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  deficientes,  
com rebaixamento para carro.
Acesso ao Estabelecimento: Entrada principal acessível. Acesso pelos fundos com 
rampa com inclinação maior que 8,33% e corrimão somente de um dos lados. 
Circulação Interna: Ambiente com desníveis internos com acesso vertical por 
elevador e rampas em ambientes internos com inclinação superior a 8,33%. 
Mobiliário: Balcão de atendimento, bebedouro e telefone inacessíveis. Mesas 
acessíveis. 
Sanitário: Banheiros acessíveis com barras de apoio. 
Apartamento   tipo:   um   apartamento   acessível   para   deficiente   físico,   com  
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banheiro acessível. 
Observações:   O   Restaurante   Ipê   e   Bouganville   são   acessíveis.   O   Centro  
de  Convenções   do   hotel   é   acessível.   Sala   de   jogos   é   acessível.   Piscina   é  
inacessível, com escadas.
Visita: 26/12/2007

COMFORT SUÍTES
Endereço: Avenida Jamel Cecílio, nº. 3549, Jardim Goiás.
Telefone: 3574-9000 / 3241-1270
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  uma  vaga  reservada  para  deficiente  
físico, com sinalização vertical fora da Norma.
Circulação  Externa:  Calçada  ampla  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  deficientes,  
com rebaixamento para carro.
Acesso ao Estabelecimento: No mesmo nível da garagem.
Circulação Interna: Ambiente plano sem desnível.
Mobiliário: Balcão de atendimento da recepção e do restaurante inacessíveis e 
mesas do restaurante acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível na recepção sem barras de apoio instaladas.
Apartamento  Tipo:  O  hotel  possui  um  apartamento  acessível  conforme  especificação  
da Norma.
Observações:  Restaurante  é  localizado  no  pavimento  térreo  com  circulações  
acessíveis. A área de lazer está localizada no pavimento térreo, toda acessível 
(piscina, playground e salão de eventos)
Email: csflamboyant@atlantica-hoteis.com
Visita: 07/11/2007

CRYSTAL PLAZA HOTEL 
Endereço: Rua 85, nº. 30, Setor  Sul, 
Telefone: 3267-4500
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
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físico. O hotel possui manobrista.
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
deficientes,  com  rebaixamento  para  carro.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal e secundário acessível.
Circulação interna: Ambiente com nove pavimentos com acesso vertical por 
elevador. O piso térreo é plano e de fácil circulação. 
Mobiliário: Balcão de auto-serviço e as mesas do restaurante acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis. 
Observações:   Disponibilidade   de   cadeira   de   rodas.   Não   possui   nenhum  
apartamento acessível.
Visita: 01/12/2007

GARDEN HOTEL
Endereço: Avenida Goiás, nº. 1291, Setor Central.
Telefone: 3224-2866

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. O hotel possui manobrista.
Circulação Externa: Calçada acessível.
Acesso ao Estabelecimento: Acessível.
Circulação Interna: No ambiente possui desnível, que são acessíveis por 
rampas ou elevadores;
Sanitários: Banheiro acessível na recepção.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. 
Apartamento Tipo: Possui cinco apartamentos acessíveis em que o banheiro 
possui barras de apoio horizontais.
Observações:  O  restaurante  e  área  de  lazer  (Piso  Térreo)  são  acessíveis.  O  
auditório é acessível por elevador, sem banheiro acessível.
E-mail: garden@ih.com.br
Visita 15/01/2008

HOTEL PAPILLON 
Endereço: Avenida República do Líbano, nº. 1824, Setor Oeste.
Telefone: 3219-1500
Funcionamento: 24 horas.
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. O hotel possui manobrista.
Circulação  Externa:  Calçada  plana  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  deficientes.  
Acesso ao Estabelecimento: As entradas são planas com boa circulação.  
Circulação Interna: A circulação e de fácil acesso. Ambiente com acesso vertical 
por  elevador,  incluindo  o  restaurante,  com  botoeira  baixa  e  botões  em  braille.  
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Possui banheiro acessível na recepção.
Apartamento Tipo: O hotel disponibiliza de um apartamento semi-acessível. O 
banheiro  é  acessível  com  barras  de  apoio  com  especificações  fora  da  Norma.  
Observações:  A   área   de   lazer   inclui   sala   de  musculação  e   ducha   com   fácil  
acesso, piscina com desnível de 50 cm do piso e sauna com largura da porta 
de 60 cm.O acesso ao restaurante é por elevador. As portas dos apartamentos 
tem largura de 70 cm.  
Visita: 20/06/05

HOTEL SERRAZ DE GOYAZ
Endereço: Av. Paranaíba, nº. 1445, Centro. 
Telefone: 3224-2310 

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.
Circulação   Externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
deficientes,  com  rebaixamento  para  carro.
Acesso ao Estabelecimento: A entrada e a calçada são planas com piso 
antiderrapante com boa circulação. 
Circulação Interna: Ambiente com acesso vertical por elevador. 
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.  
Sanitários: Banheiros semi-acessíveis na recepção sem barras de apoio. 
Apartamento Tipo: O hotel não disponibiliza apartamentos acessíveis.
Observações:  O  Auditório  1  (1°Piso)  é  acessível  por  rampa  com  capacidade  
de aproximadamente 110 pessoas com sanitário acessível. O Auditório 2 é 
Acessível por elevador e rampa, com capacidade para aproximadamente 
400 pessoas com sanitário acessível. O restaurante (1°Piso) é acessível com 
acesso por elevador. 
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Visita: 08/01/2008

HOTEL TAMANDARÉ
Endereço: Rua 7, nº. 1123, Setor Oeste.
Telefone: 4012-1314

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio rotativo com vaga reservada para 
deficiente  físico.  O  hotel  possui  manobrista.  
Circulação externa: Calçada acessível. 
Acesso ao estabelecimento: Acessível. 
Circulação Interna: Ambiente com 10 pavimentos, sendo o restaurante no 
mezanino, com acesso vertical por elevador. O saguão é amplo sem desnível 
e de fácil circulação.
Mobiliário: Balcão de atendimento não acessível. Mesas e balcão de 
atendimento acessível no restaurante.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Apartamento Tipo: Não possui apartamento adaptado.
Observação: Não possui apartamento adaptado. Possui cadeira de rodas 
disponível aos clientes. Visita: 19/11/2007

IBIS HOTEL
Endereço: Rua 21, nº. 154, Setor Oeste. 
Telefone: 3276-5605
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio, pago, com vaga reservada para 
deficiente  físico,  no  estacionamento  externo,  com  sinalização  fora  da  Norma  
brasileira. 
Circulação externa: Calçada plana, com piso antiderrapante. 
Acesso ao estabelecimento: Acessível
Circulação interna: O saguão e amplo e plano. 
Mobiliário: O balcão de atendimento é acessível.
Equipamentos: Os elevadores possuem botoeiras acessíveis com sinalização 
em Braille.
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Sanitários: Na recepção o banheiro é acessível com barras de apoio e 
acessórios.
Apartamento Tipo: Os apartamentos possuem banheiros acessíveis com 
barras  de  transferência  e  acessórios  instalados  fora  de  especificação.  
Observação: O hotel disponibiliza um intérprete de libras por meio período. 
Visita: 21/11/2007.

OESTE PLAZA HOTEL
Endereço: Rua 2, nº. 389, Setor Oeste.
Telefone: 3224-5012 

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico  
Circulação  Externa:  Calçada  plana  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  deficientes.
Acesso ao Estabelecimento: A entrada e a calçada são planas com piso 
antiderrapante e boa circulação.   
Circulação Interna: Ambiente com desníveis sendo estes com acesso vertical 
por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível, os mobiliários da recepção são 
acessíveis. 
Sanitário: Não possui banheiro acessível. 
Apartamento Tipo: Não possui apartamento acessível.
Vista: 27/11/2007.

OITIS HOTEL 
Endereço: Rua Teresina, nº. 260, Setor Alto da Glória.  
Telefone: 3238-2100 
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. O hotel possui manobrista. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
deficientes,  com  rebaixamento  para  carro.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal com rampa e corrimão acessíveis. 
Circulação interna: Acessível. 
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Mobiliário: Balcão da recepção não acessível, mesas e balcão de auto-serviço 
no restaurante - acessíveis. 
Equipamentos:  Possui  bebedouro  e  botoeira  de  elevador  acessível  a  deficientes  fiscos.  
Sanitários: Na recepção o box é acessível, porém sem barras de apoio. 
Apartamento tipo: O hotel possui dois apartamentos acessíveis. As barras do 
banheiro da suíte são acessíveis, porém sem barras de apoio.
Visita: 05/11/2007.

PLAZA IN – SAN CONRADO HOTEL
Endereço: Rua 3, no. 652, Setor Central.
Telefone: 4005-3404 

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento:  Não  possui  estacionamento  reservado  para  deficientes  físicos.
Circulação  Externa:  Calçada  plana,  porém  não  possui  meio-fio  rebaixado  para  
deficientes.
Acesso ao Estabelecimento: Existe um degrau na entrada principal.
Circulação Interna: Ambiente com desnível com acesso por elevadores. 
Mobiliário: balcão de atendimento inacessível.
Equipamentos: Bebedouro acessível, elevador com botoeira em Braille em 
altura acessível e com ascensorista. Telefone inacessível.
Sanitário da recepção: Não possui banheiro acessível na recepção.
Apartamento Tipo: O hotel disponibiliza um apartamento semi-acessível no 
primeiro andar. O banheiro no apartamento não possui barras de apoio.
Site: www.plazainn.com.br
Visita: 21/11/2007

PLAZZA IN EXECUTIVE
Endereço: Av. D, nº. 302, Setor Oeste.
Telefone: 4005-3188
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. O hotel possui manobrista.
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Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
deficiente,  com  rebaixamento  para  carro.
Acesso ao estabelecimento: Acessível.  
Circulação interna: Ambiente com seis andares com acesso vertical por 
elevadores. O saguão é amplo e sem desnível. 
Mobiliário: O balcão de atendimento é inacessível.
Equipamentos: Os elevadores possuem botoeiras acessíveis, porém sem sinalização. 
Sanitários: Banheiro acessível na recepção sem barras de apoio. 
Apartamento Tipo: O hotel disponibiliza um apartamento acessível. O banheiro 
é  acessível,  com  barras  de  apoio  com  dimensões  fora  da  Norma.  A  mobília  do  
quarto é acessível.
Observações:  A  área  de   lazer   (piscina)  está   localizada  no  pavimento   térreo  
com desnível de 4  degraus. A sala de ginástica está no térreo com desnível de 
20 cm e os banheiros são acessíveis.
Visita: 22/11/2007

POUSADA SOL DA PRIMAVERA 
Endereço: Rua T 35, nº. 2165, Setor Bueno. 
Telefone: 3251-3108 / 3251-3409 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico, acesso pela avenida T-10.
Circulação  Externa:  Calçada  estreita  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  deficientes.  
Acesso ao Estabelecimento: Acesso com rampa de inclinação maior que 8,33%; 
Circulação Interna: Sala de espera com desnível sendo que este é 
inacessível.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiro acessível na recepção. 
Apartamento Tipo: O hotel disponibiliza um apartamento acessível. O banheiro 
do quarto é acessível, porém, com barras de apoio.
Observações:  O  restaurante  e  o  banheiro  são  acessíveis  (Pavimento  Térreo)  
com acesso por rampa, o banheiro é acessível atendendo também o auditório. 
A piscina é semi-acessível.
E-mail:  primaverareservas@hotmail.com
Visita: 08/11/2008
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SAN MARINO HOTEL 
Endereço: Rua 5, nº. 1090, St.Oeste.
Telefone: 3215-4100
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana com piso antiderrapante e em bom estado 
de conservação. 
Acesso ao estabelecimento: Plano.
Circulação Interna: Ambiente com 17 pavimentos. O saguão é amplo, sem 
desnível e de fácil circulação.  
Mobiliário: O balcão de atendimento é inacessível. 
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis. 
Apartamento  Tipo:  Não  possui  apartamento  adaptado  para  deficientes.
Observação: O hotel disponibiliza de sauna, academia, piscina, salão de 
eventos e acesso à internet, todos acessíveis.  
Site: www.sanmarino-go.net
Visita: 19/11/2007

SLEEP INN 
Endereço: Avenida Dr.Ismerino Soares de Carvalho, nº. 52, Setor Aeroporto.
Telefone: 3878-1500 
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação  Externa:  Calçada  ampla  com    rebaixamento  de  meio-fio  para  deficientes.
Acesso ao Estabelecimento: No mesmo nível da calçada.
Circulação Interna: Ambiente plano sem desnível.
Mobiliário: Balcão de atendimento da recepção acessível. 
Sanitários:  Banheiro  acessível  na  recepção  conforme  as  especificações  da  Norma.
Apartamento Tipo: O hotel possui dois apartamentos acessíveis e 14 apartamentos 
semi-acessíveis com portas de banheiro e box com 80 cm de largura.
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Observações:  Restaurante  e  áreas  de  lazer  acessíveis.
Visita: 20/04/2008

UMUARAMA PLAZA
Endereço: Rua 4, nº. 492, Setor Central.
Telefone: 3237-1555

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico, porém possui manobrista.
Circulação externa: Calçada plana, acessível.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa (removível), com piso 
antiderrapante.
Circulação interna: Ambiente com desnível, e possui acesso por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. No restaurante, o mobiliário é 
acessível. 
Sanitários: Banheiro acessível na recepção, com barras de apoio, porém com 
desnível de 5 cm para acesso ao mesmo.
Apartamento Tipo: O hotel disponibiliza dois apartamentos “acessíveis”, 
banheiros  acessíveis  com  barras  de  apoio  conforme  especificações  da  Norma.
Observações:  O  auditório  (capacidade  para  200  pessoas),  o  restaurante  e  a  
sala de eventos (capacidade para 41 pessoas) são acessíveis, porém sem 
banheiros acessíveis. 
Visita: 15/01/2008

MOTEL

APHRODITE MOTEL 
Endereço: Rua 20, Qd. 79-A, Lt.01 a 16, Setor Vila Brasília. 
Telefone: 3278-0188.
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento na suíte luxo, acessível.
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Acesso ao estabelecimento: Acesso pela porta de entrada com um degrau de 1 cm.
Circulação interna: Ambiente amplo, de fácil circulação, com porta de solicitação 
de serviço e banheiro com 90 cm de vão livre e com balcão acessível. 
Mobiliário:  Mesas  e  instalações  acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis, sem barras de apoio.
Observações:  Estabelecimento  com  quatro  suítes  acessíveis.
Visita:04/01/2008  

MEMPHIS MOTEL
Endereço: BR 153, no 1284, Setor Vila Brasília
Telefone:.3282-8222
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  nas  suítes  com  espaço  suficiente  dentro  da  garagem.  
Acesso  ao  estabelecimento:  Acesso  até  os  boxes  de  garagem  com  espaço  suficiente  para  
abrir as duas portas do veículo. Entrada nos estabelecimentos com desnível de 5 cm.
Circulação interna: Ambiente com desníveis vencidos somente por degraus.
Mobiliário:  Mesas  e  instalações  inacessíveis  com  espaço  reduzido.
Sanitários: Banheiros reduzidos com portas de 60 cm.
Visitas: 04/04/2008

SÃO PAULO MOTEL 
Endereço: Setor Vila Brasília. 
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  nas  suítes  com  espaço  suficiente  dentro  da  
garagem. 
Acesso  ao  estabelecimento:  Acesso  até  os  boxes  de  garagem  com  dificuldade  
de manobra com carros grandes. 
Circulação interna: Ambiente amplo, de fácil circulação, com um pequeno 
degrau da garagem para a suíte perto da piscina.
Mobiliário:  Mesas  e  instalações  acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis, sem barras de apoio.
Observações:  Todas  as  suítes  são  idênticas.
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Visita: 04/01/2008  

SOLARIUM MOTEL
Endereço: BR 153, nº. 1293, Setor Vila Brasília.
Telefone: 3282-1665
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  nas  suítes  com  espaço  suficiente  dentro  da  
garagem. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso até os boxes de garagem com espaço 
suficiente.
Circulação interna:  Suítes stander posuem ambientes planos, porém as portas 
de banheiros são todas de 60 cm.
Mobiliário:  Mesas  e  instalações  acessíveis.
Sanitários: Banheiros reduzidos com portas de 60 cm.
Visitas: 04/04/2008  

LOCADORA

BLOCKBUSTER
Endereço: Av. República Do Líbano, c/ Av. João De Abreu, Setor Oeste
Telefone: 3215-2471
Funcionamento: Segunda-feira a domingo das 08:00h às 24:00h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres (com rebaixamento para carros).  
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa semi-acessível, sem 
corrimão, e um acesso lateral ao qual permite contato com a recepção. 
Circulação interna: Ambiente acessível sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Estantes que permitem a 
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visualização parcial dos produtos.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 14/01/08

MUSEU 

MUSEU DE ARTE DE GOIÂNIA 
Endereço: Rua 1, nº. 605, Bosque dos Buritis, Setor Oeste.
Telefone: 3524-1190 / 3524-1196
Funcionamento: De terça a sexta das 8:30h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio na área interna do bosque, sem vaga 
reservada  para  deficiente  físico.
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  na  faixa  de  
pedestre em frente a entrada principal.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa de inclinação conforme 
as  especificações  da  Norma.
Circulação interna: Ambiente plano, de fácil circulação.
Sanitários: Banheiro acessível, sem barras de apoio.
Visita: 10/04/2008

MUSEU IMAGEM E SOM ESTADUAL 
Endereço: Pedro Ludovico Teixeira (Praça Cívica), Setor Central.
Telefone: 3201-4673 / 3201-4651
Funcionamento: Das 08:00h às 11:00h  14:00h às l7:30h - por agendamento.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  na  lateral  do  edifício.
Acesso ao estabelecimento: Rampa para acesso a biblioteca Braille 
inacessível.
Circulação interna: Museu instalado no pavimento térreo.
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Mobiliário: Balcão de auto-atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro acessível 
Visita: 01/11/2007

MUSEU ZOROASTRO ARTIAGA 
Endereço: Praça Cívica, nº.13, Setor Central.
Telefone: 3201-4676 / 3201-4675
Funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira, das 09:00h às 18:00h. Aos 
domingos e feriados das 09:00h às 15:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Possui  três  vagas  especiais  para  estacionamento  escolar.  
Circulação  externa:  Calçada  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por escadas.
Circulação interna: Ambiente de dois pavimentos com desnível, com acesso 
somente por escadas. 
Mobiliário: Mesas de atendimento inacessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro e telefone acessíveis.
Visita: 30/10/2007

PRAÇAS E PARQUES 

PARQUE AREIÃO

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação  externa:  Calçada  com  piso  antiderrapante  e  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação maior que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso por rampa e com rota 
acessível.
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Mobiliário: Bancos acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Não possui equipamentos acessíveis.
Observações:  Brinquedos  inacessíveis.
Visita: 10/04/2008

PARQUE FLAMBOYANT 
Endereço: Jardim Goiás.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL   

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada ampla com piso antiderrapante e rebaixamento 
de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acessos principais por rampa de inclinação 
conforme a Norma.
Circulação interna: Ambiente com rota acessível.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível.
Sanitários: Banheiros acessíveis com barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 10/04/2008

PARQUE MUTIRAMA
Endereço: Av. Contorno, Setor Central.
Telefone: 3223-2214
Funcionamento: De quarta a sexta das 9:00h às 18:00h e sábados, domingos 
e feriados das 9:00h às 17:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada acessível, plana. 
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal por rampa semi-acessível, sem 
corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis, acessíveis por rampas em alguns 
lugares.
Mobiliário: Somente dois brinquedos estão adaptados: o trenzinho (rampa de 
acesso e vagão adaptado para crianças em cadeiras de rodas) e o autopista 
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(rampa que facilita o acesso).
Sanitários: Banheiros acessíveis, com barras de apoio.
Visita: 15/01/2008

PARQUE VACA BRAVA

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação  externa:  Calçada  ampla,  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa de inclinação conforme 
a Norma e piso antiderrapante.
Circulação interna: Ambiente com desníveis acessíveis por rampa. Rota acessível. 
Mobiliário: Bancos acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 10/04/2008

ZOOLÓGICO DE GOIÂNIA 
Endereço: Alameda das Rosas, Setor Oeste.
Telefone: 3524-2390
Funcionamento: De terça a domingo das 8:00h às 17:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada com inclinação.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal com rampa semi-acessível, sem 
barras de apoio.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, acessíveis por rampas.
Sanitários:   Boxes   acessíveis,   com   barras   de   apoio   fixadas   fora   das  
especificações  da  Norma.  
Visita: 03/12/2007
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SALÃO DE EVENTOS

BOULEVARD FESTAS E EVENTOS 
Endereço: Rua da Lavoura, Qd. 58 Lt.11/15, Setor Santa Genoveva.
Telefone: 3121-6210

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento ao lado do salão de eventos sem vaga 
reservada  para  deficiente  físico.
Circulação externa: Calçada plana.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal por rampa com inclinação 
conforme a Norma.
Circulação interna: Salão plano com acesso em rampas.
Sanitários: Banheiros acessíveis sem barras de apoio.
Visita: 10/04/2008

HAPPY DAY CRIAÇÕES E EVENTOS 
Endereço: Avenida T-1, nº. 2067, Setor Bueno. 
Telefone: 3093-2625
Funcionamento: De segunda à segunda das 21:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico (próximo ao estabelecimento). 
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carro.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com piso antiderrapante, sem 
corrimão. 
Circulação interna: Ambiente amplo, de fácil circulação com desníveis 
interligados por rampas com pedra portuguesa e inclinação superior a 
estabelecida pela norma.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 19/12/2007
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MASTER HALL
Endereço:  Rua  23,  nº.  40,  Lt.  1  –  Santo  Antônio.
Telefone: 3278-8333
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 12:00h e das 
14:00h às 18:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada ampla.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano.
Circulação interna: Ambiente amplo com desnível para o acesso ao banheiro 
acessível  por  rampa  conforme  as  especificações  da  Norma.
Sanitários: Banheiro acessível sem barras de apoio.
Visita: 10/04/2008

OLIVEIRA’ S PLACE
Endereço: Rua T-63, nº. 3588, Setor Bueno.
Telefone: 3255-7979

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento terceirizado ao lado do estabelecimento, 
sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.
Circulação externa: Calçada plana.
Salão 1: Entrada pela Rua T-63.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal por rampa com inclinação 
conforme  as  especificações  da  Norma.
Circulação interna: Dois ambientes, com acesso por rampa suave e degraus.
Sanitários: Banheiros acessíveis.
Salão 2: Entrada pela Rua T-37.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal com acesso por rampa suave e 
por degraus.
Circulação interna: Salão principal com acesso por rampa suave e com degraus. 
Palco acessível por rampa e corrimão alto.
Sanitários: Banheiros acessíveis.
Salão 3: Entrada pela Rua T-63
Acesso ao Estabelecimento: A entrada possui rampa com inclinação conforme 
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a Norma.
Circulação interna: Dois ambientes com acesso por rampa, corrimão alto e degraus.
Sanitários: Banheiros acessíveis.
Visita: 10/04/2008

PAPO DE ANJO 
Endereço: Rua 15, nº. 1423, Setor Oeste. 
Telefone: 3095-79 50
Funcionamento: Mediante agendamento de segunda-feira à sexta-feira até 16:30h. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla  com  rebaixamento  de  meio-fio  para  deficientes.  
Acesso ao estabelecimento: Entrada acessível por rampa (sem corrimão) com 
acesso direto do estacionamento.
Circulação interna: Salão em dois ambientes separados por desnível, sendo 
interligado por rampa com corrimão fora da Norma.
Mobiliário: Mesas e brinquedos acessíveis.
Sanitários: Possui box acessível, separado por sexo, sem barras de apoio.
Visita: 23/11/2007

SALÃO ARAMACÁO – CLUBE JAÓ
Endereço: Av. Quitandinha, nº. 600, Setor Jaó.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservada para 
deficiente  físico.
Circulação externa: Calçada plana.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal com acesso por rampa de 
inclinação superior a 8,33%.
Circulação interna: Salão plano com degrau apenas para a pista de dança.
Sanitários: Banheiros acessíveis, sinalizados, sem barras de apoio dentro do box.
Observações:   O   estacionamento   e   a   entrada   atrás   do   salão   é  melhor   pois  
quase não tem desníveis.
Visita: 10/04/2008
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TRIQUE TRAQUE BUFFET INFANTIL
Endereço: Av. 136, nº. 390, Setor Sul.
Telefone: 3281-5585 / 3942-8283
Funcionamento: Por agendamento.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.
Circulação externa: Calçada plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa de inclinação maior 
que 8,33%.
Circulação interna: Salão plano em todos os ambientes, inclusive no play ground.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis sem barras de apoio e sinalização indicativa.
Visita: 10/04/2008

TEATROS

CENTRO CULTURAL MARTIM CERERÊ
Endereço: Rua 7, 94-A, Setor Sul.
Telefone: 3201-4688

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação externa: Calçada não pavimentada na entrada principal.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal com acesso por rampa de 
inclinação conforme a Norma.
Circulação interna: Ambiente com desníveis no pátio, acessíveis por rampa de 
inclinação conforme a Norma.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Teatros: YGUÁ, coberto, com cadeiras móveis e dois degraus na entrada.
PYGUÁ, coberto, com cadeiras móveis e cinco degraus na entrada.
YTAGUÁ,   teatro   “arena”  com  arquibancada  fixa.  Não  possui   local   reservado  
para cadeirantes e não possui rampa de acesso ao palco.
Visita: 10/04/2008
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TEATRO GOIÂNIA
Endereço: Rua 23 com Av. Tocantins, nº. 252, Setor Central.
Telefone: 3201-4685
Funcionamento: Horário de funcionamento conforme os dias de espetáculo. 
Sextas e sábados às 21:00h e domingo às 20:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana, com piso antiderrapante, e espaço para 
circulação maior que 1,20 cm.
Acesso ao estabelecimento: Acesso apenas por escada, não possui rampa de acesso.
Circulação interna: Salão da recepção plano, porém o acesso as platéias, tanto 
inferior quanto superior são por escadas.
Mobiliário:  Não  possui  cadeiras  reservadas  para  deficiente  físico.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visita: 08/04/2008

ZABRISKIE 
Endereço: Rua 148, nº. 248, Setor Marista.
Telefone: 3093-5542
Funcionamento: Escola de teatro de segunda-feira à quinta-feira, e casa de 
espetáculos de sexta-feira a domingo.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. Circulação externa: 
Calçada  plana,  com  piso  antiderrapante,  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa, com corrimão fora da Norma. 
Circulação interna: Ambiente amplo com dois níveis, platéia inferior acessível.
Sanitários: Banheiro acessível, sem barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 12/11/2007
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Gastronomia

Percentual de todos os estabelecimentos
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BARES

ADEGA E BAR
Endereço: Rua T-53, no. 804, Setor Bueno.
Telefone: 3253-1208
Funcionamento: De segunda à segunda, a partir das 18:00h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestre, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa, piso antiderrapante e corrimão.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação, com desnível de piso.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários:  Box  acessível,  com  barras  de  apoio  conforme  especificação  da  Norma.
Observações:  Serviço  à  la  carte.
Visita: 19/12/2007

ÁGUA DOCE CACHAÇARIA
Endereço: Avenida T-1, nº. 2025, Setor Bueno.
Telefone: 3092-2951
Funcionamento: De terça-feira à quinta-feira das 18:00h às 01:00h, sexta-feira 
e sábado das 18:00h às 02:00h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio, sem vaga reservada para 
deficiente físico. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla,   com   rebaixamento  de  meio-fio   fora  das  
especificações  da  Norma.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 
8,33% e sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente amplo, de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex acessível, com barras de apoio conforme a Norma.
Visita: 19/12/2007
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ALBAS
Endereço: Av. T-4, no. 1766, Setor Serrinha.
Telefone: 3275-5090
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira a partir das 17:00h, sábado, 
domingo e feriado a partir das 11:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Possui estacionamento próprio sem vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação   externa:   Calçada   ampla,   sem   rebaixamento   de   meio-fio   e   com  
rebaixamento para carros. 
Acesso ao estabelecimento: As duas entradas possuem degraus, porém existe 
um acesso sem desnível na  esquina do bar. 
Circulação interna: Ambiente amplo, de fácil circulação e com dois níveis.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Box acessível, somente no sanitário feminino com barras de apoio 
fora da Norma.
Observações:  O  bar  aproveita  parte  da  calçada  para  colocação  de  mesas.
Visita: 17/12/2007

BAR CARNE DE SOL CAICÓ
Endereço: Rua 140, no. 137, Setor Marista
Telefone: 3942-3448
Funcionamento: De segunda à segunda das 11:00h às 15:00h. De terça-feira 
a sábado das 18:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla  e  plana,  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Entrada única com rampa e corrimão fora da 
Norma. Possui capacho na rampa.
Circulação interna: Ambiente com degrau de 22 cm, no meio do estabelecimento 
e de 5 cm no acesso para o caixa.
Mobiliário: Mesas e balcão de auto-serviço acessível, com distâncias entre as 
mesas acessíveis. 
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
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Visita: 11/12/2007

BAR DO PEIXE
Endereço: Av. Portugal, nº. 801, Setor Marista.
Telefone: 3251-4979
Funcionamento: De segunda à segunda das 18:00h às 24:00h

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   e   ampla,   sem   rebaixamento   de  meio-fio  
para pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por degraus.
Circulação interna: Ambiente de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis, com boa distância entre elas.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Observações:  Não  fazem  entregas.
Visita: 26/11/2007

BAR GLÓRIA

Endereço: Rua 101, nº. 435, Setor Sul.
Telefone: 3224-9033
Funcionamento: De segunda-feira à quinta-feira a partir das 17:00h, sábado, 
domingo e feriado a partir das 11:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL 

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada livre com piso antiderrapante. Não possui 
rebaixamento  de  meio-fio.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal possui dois degraus.
Circulação interna: Ambiente amplo sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex acessível com barras de apoio.
Observações:  Música  ao  vivo,  no  sábado  e  domingo  jazz.
Visita: 19/11/2007
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BAR RIO
Endereço: Rua 229, nº. 240, Setor Leste Universitário. 
Telefone: 3092-8680
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 10:00h ao último cliente. 
Domingo das 10:00h às 16:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento conveniado, sem vagas reservadas para 
deficiente  físico.  
Circulação   externa:   Calçada   ampla   e   plana,   sem   rebaixamento   de  meio-fio  
para pedestres e rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal com desnível gradativo.
Circulação interna: Prédio com dois pavimentos, acesso vertical por escadas.
Mobiliário: Balcão de auto-atendimento inacessível e mesas acessíveis.
Sanitários: Box acessível, sem barras de apoio instaladas.
Visita: 10/12/2007

CALDOS 24 HORAS
Endereço: Rua T-63, no. 2940, Jardim América.
Telefone: 3259-8118
Funcionamento: 24 horas 

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada ampla com piso antiderrapante, sem rebaixamento 
de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Entrada plana sem desnível.   
Circulação interna: Ambiente amplo.
Mobiliário: Mesas e balcão de serviço acessível. 
Sanitários: Banheiro unissex acessível, com barras de apoio conforme 
especificações  da  Norma.
Observações:  Entrega  de  caldos  das  17:00h  às  02:00h.
Visita: 26/12/2007
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CAVE
Endereço: Rua 90A, no.53, Setor Sul.
Telefone: 3945-1792
Funcionamento: De segunda à segunda a partir das 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla   e   plana,   sem   rebaixamento   de  meio-fio  
para pedestres, mas com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso único e plano no nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente único, plano, espaçoso e  sem desnível.
Mobiliário: Mesas acessíveis, com bom espaço entre elas.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 12/12/2007

CELSON BAR
Endereço: Rua 22, nº. 475, Setor Oeste.
Telefone: 3215-3043
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 16:00h às 02:00h. Sábados 
e feriados das 11:00h às 02:00h. Domingo das 11:00h às 17:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  e  faixa  de  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: O acesso pela Rua 22 não possui desnível. O 
acesso pela rua 15 é por meio de rampa com inclinação superior a 8,33% onde 
não possui corrimão. 
Circulação interna: Ambiente amplo com desníveis acessados por rampas.
Mobiliário:  Mesas  e  balcões  de  atendimento  acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex acessível, com barras de apoio instaladas 
conforme a Norma, acessórios e lavatório acessíveis.
Observações:  Serviços  de  tele-entrega.
Visita: 23/11/2007
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CHACRINHA DO PAIM
Endereço: Al. Ricardo Paranhos, nº. 98, Setor Marista.
Telefone: 3241-3166
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 18:00h às 24:00h e 
sábados, domingos e feriados das 11:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL 

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada ampla e plana com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso sem desnível e plano.
Circulação interna: Ambiente único, sendo o ambiente interno e externo 
separado por degrau de alturas variáveis. 
Mobiliário: Mesas de atendimento acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega.
Visita: 11/12/2007

CHOP 10
Endereço: Rua T-1, no. 2215, Setor Bueno.
Telefone: 3941-7266
Funcionamento: De terça-feira a domingo a partir das 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla  e  plana,  sem  rebaixamento  do  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 
8,33%, com corrimão fora da norma.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 27/12/2007

CIAO BELLA BAR E RESTAURANTE
Endereço: Av. Jamel Cecílio, nº.3221, Setor Jardim América.
Telefone: 3242-2162
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Funcionamento: De quarta a domingo a partir das 20:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico, com manobrista e estacionamento pago. 
Circulação externa: Calçada plana, sem obstáculos e com rebaixamento de 
meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por escadas na entrada principal e pela 
entrada lateral existe um acesso com menos degraus.
Circulação interna: Ambiente em dois desníveis, sendo o segundo com acesso 
somente por escada. 
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 07/11/2007

COPACABANA REST. PIZZARIA E GRILL 
Endereço: Rua T-64, no. 944, Setor Bueno.
Telefone: 3255-8020
Funcionamento: De quinta-feira a domingo a partir das 17:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana em pedra portuguesa, com rebaixamento 
de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa inacessível, porém o 
atendimento também é feito na calçada.
Circulação interna: Ambiente amplo sem desníveis.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Box em banheiro acessível, sem barras de apoio, com porta do tipo 
sanfonada.
Observações:  Serviço  à  la  carte  e  não  possui  tele-entrega.
Visita: 27/12/2007

COSY CHOPERIA
Endereço: Rua 25 B, no.39, Setor Oeste.
Telefone: 3215-1132
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Funcionamento: De quarta-feira a sábado a partir das 21:30h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  com  piso  antiderrapante,  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: O acesso lateral possui 5 cm de desnível enquanto 
o acesso principal possui dois degraus de 15 cm cada.
Circulação interna: Ambiente interno é amplo, porém a parte de atendimento 
é inacessível.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 16/11/2007

ESQUINA JATOBÁ
Endereço: R 147 c/ 139, nº. 560, Setor Marista.
Telefone: 3093-4689
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira a partir das 17:00h. Sábados e 
domingos a partir das 14:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Possui estacionamento próprio sem vaga reservada para 
deficiente  físico.  Possui  manobrista.  
Circulação externa: Calçada plana com piso antiderrapante, sem rebaixamento 
de  meio-fio  para  pedestres,  com  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa, com piso antiderrapante e 
corrimão fora da Norma.
Circulação interna: Ambiente com dois níveis, acessíveis por rampa.
Mobiliário: Balcão e mesas acessíveis, balcão de serviço inacessível.
Sanitários: Banheiro unissex acessível com barras de apoio instaladas 
conforme Norma.
Observações:  Bar  com  intérprete  de  libras.
Visita: 09/11/2007

EXPAND STORE
Endereço: Rua 146, nº. 495, Setor Marista.
Telefone: 3091-3303
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CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio sem vaga reservada para 
deficiente físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla,   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres (com rebaixamento para carros).
Acesso ao estabelecimento: Acesso ao pavimento térreo plano.
Circulação interna: Ambiente com dois pavimentos, sendo o superior acessível 
somente por escada, onde se encontra o bistrô e o banheiro.
Mobiliário: Balcão e caixa acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível. 
Visita: 09/11/2007

KOYOTE-BAR E RESTAURANTE
Endereço: Av. C-104, nº. 48, Jardim América.
Telefone: 3286-7132 
Funcionamento: De terça-feira a domingo a partir das 17:00h

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento.
Circulação  externa:  Calçada  plana  sem  rebaixamento  no  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal com um degrau de 10 cm.
Circulação interna: Ambiente de fácil circulação. Bar com dois ambientes, 
sendo esses com desnível de 15 cm entre eles.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Possui box adaptado nos banheiros masculino e feminino sem 
barras de apoio e sinalização. 
Visita: 08/01/2008

OFICINA DO LANCHE RESTAURANTE
Endereço: Rua T-64, nº. 476, Setor Bela Vista.
Telefone: 3093-6868
Funcionamento: De segunda à segunda das 18:00h às 03:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
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Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível.
Circulação interna: Ambiente amplo sendo parte do salão com desnível de dois 
degraus de 10 e de 16 cm.
Mobiliário: Balcão de auto-atendimento e caixa acessível.
Sanitários: Banheiro unissex, com barras de apoio instaladas fora da Norma.
Observações:  Serviço  à  la  carte  ou  self-service.
Visita: 20/12/2007

PEIXINHO BAR E RESTAURANTE 
Endereço: Rua 1135, nº. 15, Setor Marista.
Telefone: 3941-4440 
Funcionamento: De terça-feira a domingo das 11:00h às 15:00h e das 18:00h 
às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana, com piso antiderrapante.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal plano.
Circulação interna: Ambiente dividido em dois níveis por um degrau.
Mobiliário: Mesas acessíveis com distância entre si superior à 80 cm.
Sanitários: Banheiro com box acessível no banheiro masculino, sem barras de 
apoio e com acessórios e lavatórios acessíveis.
Visita: 08/11/2008

SAMAUMA RESTAURANTE
Endereço: R 148, c/ 139, nº.13, Setor Marista.
Telefone: 3245-1358
Funcionamento: Horário de almoço das 11:00h às 15:00h. Jantar de terça-feira 
a domingo a partir das 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana com piso antiderrapante, sem rebaixamento 
de  meio-fio.
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Acesso ao estabelecimento: Rampa com piso antiderrapante, sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente com desnível de 2 degraus de 20 cm.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  Restaurante  com  música  ao  vivo  nos  domingos.
Visita: 12/11/2007

SNACK BAR 
Endereço: Avenida 85,  no.1976, Setor Oeste.
Telefone: 3945-0008
Funcionamento: De segunda à segunda, almoço das 11:00h às 14:00h e jantar 
das 18:00h às 24:00h

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Desnível de 2 cm na entrada principal do 
estabelecimento. 
Circulação interna: Sem desnível e de fácil deslocamento.
Mobiliário: Mesas, balcão, balcão de auto-atendimento e caixa, acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observação: Tele-entrega no horário do jantar.
Visita: 17/12/2007

SOPHIA RESTAURANTE 
Endereço: Avenida T-10 c/ T-36, no. 277, Setor Bueno.
Telefone: 3253-1592
Funcionamento: De quarta-feira a sábado das 21:00h às 04:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla,   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal  por rampa com inclinação na 
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calçada e acesso secundário por degrau. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis, sendo a parte fechada para a 
pista de dança com dois degraus de 18 cm. 
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 28/12/2007

USINA RESTAURANTE E CHOPERIA
Endereço: Alameda Ricardo Paranhos, nº. 912, Setor Marista.
Telefone: 3942-4330
Funcionamento: De segunda-feira à quarta-feira das 17:30h às 24:00h, dias 
de quinta-feira e sexta-feira das 17:30h às 03:00h, e sábado e domingo das 
12:00h às 03:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação   externa:   Calçada   plana   com   rebaixamento   de   meio-fio   fora   das  
especificações  da  Norma.
Acesso ao estabelecimento: Acessos semi-acessíveis, uma delas com desnível 
de 15 cm  acessível por rampa sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente com desníveis sendo esses vencidos por rampa 
com piso antiderrapante, sem corrimão, e no salão de self-service desnível de 
3 cm. 
Mobiliário: Mesas acessíveis, e balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Box semi-acessível sem barras de apoio, com acessórios por 
sensor de presença.
Visita: 11/12/2007

VIRA COPOS
Endereço: Rua 25 B, no. 60, Setor Oeste.
Telefone: 3942-4164
Funcionamento: De segunda-feira a sábado a partir das 17:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento.



109

Circulação  externa:  Calçada  ampla  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal com dois degraus de 15 cm cada, 
sem rampa de acesso.
Circulação interna: Ambiente amplo com desníveis sendo esses separados por 
degraus ao qual estão os banheiros.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visita: 16/11/2007

CONFEITARIAS E SORVETERIAS 

BEIJO FRIO SORVETERIA

Endereço: Av. T-11, nº. 297, Setor Bueno
Telefone: 3241-2266
Funcionamento: De segunda à segunda das 11:00h às 23:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL 

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação   externa:   Calçada   ampla,   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres  com  rebaixamento  de  meio  fio  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso no nível da calçada.
Circulação interna: sala com desnível de dois degraus de 19 cm cada, entre as 
mesas e o balcão de atendimento.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 27/12/2007

BLEND CAFÉ
Endereço:  Rua  18,  nº.  282,  Galeria  Marfin  Setor  Oeste.
Telefone: 3215-2909
Funcionamento: Segunda-feira e terça-feira das 16:00h às 23:00h, quarta-feira 
das 12:00h às 23:00h, quinta-feira e sexta-feira das 16:00h às 02:00h e sábado 
das 12:00h às 02:00h.
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação externa: Calçada plana, sem obstáculos, sem rebaixamento de 
meio-fio  para  pedestres  e  com  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa, com inclinação superior a 
8,33% e sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente sem desníveis. Estabelecimento em dois 
pavimentos acessíveis somente por escadas.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Usa-se o sanitário da galeria, com boxes acessíveis em cada 
banheiro, sem barras de apoio e sem sinalização.
Observações:  Serviço  à  la  carte  e  com  música  ao  vivo.
Visita: 14/11/2007

CACAUE CONFEITARIA 
Endereço: Rua 85, no. 100, Setor Sul.
Telefone: 3223-0001
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 06:00h às 20:30h, sábado 
das 06:30 às 18:00h e domingo das 06:30h às 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficientes  
físicos. 
Circulação externa: Calçada em bom estado de conservação, sem rebaixamento 
de  meio-fio  para  deficientes  e  com  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Entrada plana.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Mobiliário: Balcão, caixas e mesas acessíveis.
Sanitários: O banheiro possui espaço interno amplo, mas a largura da porta é 
inferior a 80 cm. 
Visita: 04/12/2007

CAFÉ BANDEIRA 
Endereço: Rua João de Abreu, no 15, Setor Oeste.
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Telefone: 3215-5988
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 07:00h às 21:30h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
deficientes,  com  rebaixamento  para  carro.
Acesso ao estabelecimento: Rampa com corrimão e piso antiderrapante.
Circulação interna: Loja com ambiente único com um degrau entre a parte 
interna e externa. 
Mobiliário: O balcão é acessível, porém as mesas não são.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  Serviço  de  internet,  jornais  e  revistas.
Visita: 14/11/2007

CAFÉ MARISTA 
Endereço: Al. Dom Emanuel Gomes, nº. 66, Setor Marista.
Telefone: 3942-1314
Funcionamento: Todos os dias 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla com rebaixamento 
de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível por rampa com 
inclinação menor que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente interno com desníveis.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível, com barras de apoio instaladas conforme a Norma.
Visita: 08/11/2007

CAFÉ NICE
Endereço: Av. T-11, nº. 110, Setor Bueno
Telefone: 3354-4690
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Funcionamento: De segunda-feira das 11:00h às 16:00h, de terça-feira a 
sábados e feriados das 11:00h às 24:00h, e domingo das 16:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla,   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex acessível, com barras de apoio instaladas fora 
da Norma.
Observações:  Tele-entrega  pelo  telefone  3092-2032
Visita: 28/12/2007

CONFEITARIA E CHOCOLATERIA FRANCESA
Endereço: Rua C-264, nº. 293, Nova Suíça.
Telefone: 3091-7021
Funcionamento: Terça-feira à sexta-feira das 10:00h às 20:00h, sábados, 
domingos e feriados das 09:00h às 19:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, em bom estado de 
conservação,  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  pedestres  e  com  rebaixamento  
para carros. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa, com inclinação 
superior a 8,33%.
Circulação interna: Acesso por rampa com inclinação até 8,33%.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis.
Sanitários: Espaço interno amplo, porta de 60 cm de largura.
Visita: 03/01/2008
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CRAVO E CANELA CONF. E LANCHONETE 
Endereço: Avenida T-10, nº. 235, Setor Bueno.
Telefone: 3942-9474
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 20:00h, e 
domingo das 11:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla,   sem   rebaixamento   de   meio   fio   para  
pedestres, e com rebaixamento para carro.
Acesso ao estabelecimento: Acesso ao pátio externo por rampa com inclinação 
maior que 8,33%, sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com degrau entre a parte externa e a interna.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex, acessível, sem barras de apoio.
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega.
Visita: 28/02/2007

DAMAZÔNIA SORVETES 
Endereço: Rua 18, no.282,  Galeria  Marfin,  Setor  Oeste.
Telefone: 3215-3480
Funcionamento: Todos os dias das 11:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 
8,33% e sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente único sem desníveis, no nível da galeria.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis. 
Sanitários: Usa-se o sanitário da galeria com boxes masc/fem, sem barras de 
apoio instaladas e sem sinalização.
Visita: 05/12/2007



114

DOCE MAIOR CONFEITARIA
Endereço: Av. Mutirão c/  T-49, Setor Bueno.
Telefone: 3232-7575
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal com degrau de 5 cm. 
Circulação interna: Ambiente amplo e plano.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas da lanchonete 
acessíveis.
Sanitários:  Banheiros  com  box  separados  por  sexo  fora  das  especificações  da  
Norma e sem barras de apoio.
Visita: 09/01/08

DOCE RUTH - CONFEITARIA 
Endereço: Avenida 85, no. 2011, Setor Marista.
Telefone: 3241-7864
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das  09:00h às 18:00h

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla  com  rebaixamento  de  meio  fio  para  carro.
Acesso  ao  estabelecimento:  Apresenta  degraus  com  variações  entre  5  e  20  
cm.
Circulação interna: Plano e de fácil circulação.
Mobiliário:  Mesas  e  balcões  acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  Fazem  entrega.
Visita: 13/12/2007
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EMPÓRIO DO AÇAÍ
Endereço: Av. T-11, nº. 256, Setor Bueno.
Telefone: 3941-6070
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 12:00h às 23:30h. Sábado, 
domingo e feriado das 12:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação  externa:  Calçada  ampla  e  plana,  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso secundário é plano, no nível da calçada.
Circulação interna: Possui dois ambientes, um fechado e outro aberto, sendo 
que  o  aberto  tem  três  níveis  interligados  por  rampas  sem  corrimão.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  Entrega  pelo  telefone  4009  9100.
Visita: 27/12/2007

EXCLUSIV SORVETES 
Endereço: Avenida 85,  no 1877, Setor Marista.
Telefone: 3281-6057
Funcionamento: De segunda à segunda das 11:00h às 24:00h

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: O estacionamento é feito nas calçadas das lojas da Avenida 
85,    sem  vagas  reservadas  para  deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  ampla,  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  deficientes.
Acesso ao estabelecimento: Degrau de 7cm na entrada principal.
Circulação interna: Ambiente amplo e plano.
Mobiliário:  Mesas  na  parte  interna  e  externa  e  balcões  acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  O  Atendimento  é  feito  na  calçada.  Sorvete  por  quilo  com  serviço  
self-service, ou à la carte para pedido de taças.
Visita: 13/12/2007
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FRAN’S CAFETERIA
Endereço: Al Dom Emanoel Gomes, nº. 66, Setor Marista.
Telefone: 3942-1314
Funcionamento: Aberto 24h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Parte do estacionamento é feita por rampa sem corrimão 
e com piso antiderrapante.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano.
Circulação interna: Ambiente sem desnível, amplo e de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários:  Banheiro  acessível  com  barras  de  apoio  fora  das  especificações  da  
Norma e acessórios acessíveis.
Visita: 08/11/2007

FRUTOS DO CERRADO 
Endereço: Avenida 85, no .3276, Setor Bueno. 
Telefone: 3278-1209
Funcionamento: De segunda à segunda das 10:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com desnível de 2 cm. Calçada sem 
rebaixamento  de  meio-fio  para  deficientes  com  rebaixamento  para  carro.
Circulação externa: Calçada ampla em bom estado de conservação.
Circulação interna: Ambiente amplo e de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas, balcão, balcão de auto-atendimento e caixa acessíveis.
Sanitários: Possui banheiro acessível, separado por sexo, sem barras de apoio 
instaladas.
Observações:  Serviço  de  tele-entrega.
Visita: 17/12/2007
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GELATERIA EGMA 
Endereço: Avenida T-63, no. 846, Setor Bueno.
Telefone: 3255-5253
Funcionamento: De segunda à segunda a partir das 11:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL 

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso  ao  estabelecimento:  Acesso  dificultado  pelas  mesas  colocadas  na  calçada.
Circulação interna: Dois degraus que dividem o ambiente interno do externo.
Mobiliário: Balcão de atendimento, de auto-atendimento e caixas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  Sorvete  por  quilo.
Visita: 26/12/2007

KIBE BARLANA 
Endereço: Avenida T-13, no. 521, Bela Vista.
Telefone: 3275 6365
Funcionamento: De segunda à segunda das 07:00h às 22:30h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Acesso pela calçada do posto ao lado.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com desnível de  10 cm.
Circulação interna: Ambiente plano.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 20/12/2007

MONJOLO BISCOITOS CASEIROS
Endereço: Rua 90, nº. 653, Setor Sul.
Telefone: 3242-1722
Funcionamento: Das 07:00h às 20:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL 
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Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada ampla em bom estado de conservação, sem 
rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal com degrau.
Circulação interna: Ambiente amplo e plano. 
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visita: 12/12/2007

O AÇAÍ
Endereço: Avenida T-13, no.1883, Setor Nova Suíça.
Telefone: 3945-5237
Funcionamento: De segunda à segunda das 10:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação   externa:   Calçada   estreita   sem   rebaixamento   de   meio-fio,   com  
rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa sem corrimão e fora das 
especificações  da  Norma.  Circulação  interna:  Ambiente  amplo  com  degrau  de  
10 cm que separa o ambiente aberto do fechado.
Mobiliário: Mesas acessíveis 
Sanitários: Não possui sanitários acessíveis.
Observações:  Tele-entrega:  3092-2032  .
Visita: 26/12/2007

REPÚBLICA DO CAFÉ
Endereço: Av. República do Líbano, nº. 2410, Setor Oeste
Telefone: 3215-2239
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 09:00h às 20:00h.

CLASSIFICAÇÃO:  SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada plana sem desníveis.
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Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação maior que 
8,33%, sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente plano de fácil circulação.
Mobiliário:  Mesas  acessíveis,  prateleiras  e  balcões  inacessíveis.
Sanitários: Possui box acessível dentro dos banheiros masculino e feminino.
Observações:  O  terminal  de  internet  é  acessível.
Visita: 14/11/2007

RICHESSE 
Endereço: Avenida República do Líbano, no 1678, Setor Oeste
Telefone: 3223-9754
Funcionamento:. De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 20:00h, e 
sábado  das 08:00h às 19:30h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL 

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio,   com  
rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com rampa com inclinação superior a 
8,33% sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação sem desnível
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: O banheiro feminino tem porta com largura superior a 80 cm, mas 
o espaço interno é reduzido.
Visita: 19/12/2007

RICHESSE 
Endereço: Al. Dom Emanuel Gomes, no.111, Setor Marista
Telefone: 3281-5444
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 20:00h, e 
sábados e domingos das 10:00h às 19:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico  fora  das  especificações  da  Norma.  
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Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla, com rebaixamento 
de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano, no nível do estacionamento.
Circulação interna: Ambiente único de fácil circulação.
Mobiliário: Balcão expositor e mesas acessíveis. Caixa inacessível, com altura 
superior a 1.20 cm.
Sanitários: Banheiros masculino e feminino acessíveis, sem barras de apoio e 
sem sinalização. 
Visita: 08/11/2007

SABOR E SAÚDE
Endereço: Avenida T-4, no.327, Setor Bueno.
Telefone: 3245-1045
Funcionamento: De segunda à segunda das 10:00h às 23:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestre, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa, com piso antiderrapante, 
porém sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente amplo e de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis e balcão inacessível.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visita: 18/12/2007

SONHO MEU
Endereço: Rua 18, no. 254, Setor Oeste. 
Telefone: 3231-1700
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 19:00h. Sábado 
das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
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Circulação   externa:   Calçada   plana   com   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres e para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por degrau de 20 cm.  
Circulação interna: Loja com dois ambientes, sendo estes separados por 
degrau de 19 cm.   
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui sanitários acessíveis
Observações:  Fazem  entrega.
Visita: 05/12/2007

STRAVAGANZA 
Endereço: Avenida 85, no.3360, Setor Bueno.
Telefone: 3281-3838
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficientes  
físicos. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
deficientes  com  rebaixamento  e  para  carros.
Acesso ao Estabelecimento: O acesso principal é plano.
Circulação interna: Ambiente amplo e de fácil circulação.
Mobiliário: O balcão não é acessível, as mesas e o caixa estão em altura acessível.
Sanitários: Banheiro acessível do tipo unissex, sem barras de apoio.
Observação: O estabelecimento tem serviço de tele-entrega. São servidos: 
café-da-manhã, café-da-tarde e caldo a partir das 16:00h.
Visita: 17/12/2007

TRIBAIS LANCHES
Endereço: Al. Ricardo Paranhos, nº. 568, Setor Marista.
Telefone: 3278-2916
Funcionamento: De segunda à segunda das 11:00h às 23:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação  externa:  Calçada  plana  e  ampla  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  
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pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano acessível.
Circulação interna: Ambiente amplo e plano.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis, sem barras de apoio instaladas e com 
acessórios fora da Norma.
Visita: 11/12/2007

PAMONHARIAS

FRUTOS DA TERRA
Endereço: Rua T-11, no. 411, Setor Bueno. 
Telefone: 3281-4049
Funcionamento: De segunda à segunda das 11:00h às 23:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla,   sem   rebaixamento   do   meio   fio   para  
pedestres, com rebaixamento e para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com degrau de 10 cm na porta de entrada, 
com disponibilidade de rampa móvel. 
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega.
Visita: 27/12/2007

PAMONHARIA OESTE
Endereço: Avenida T-4, no.1176, Setor Bueno.
Telefone: 3242-9998
Funcionamento: De segunda à segunda das 10:00h às 23:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL
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Estacionamento: Possui estacionamento próprio sem vaga reservada para 
deficiente  físico.
Circulação  externa:  Calçada  ampla  com  rebaixamento  de  meio  fio  para  pedestres.
Acesso ao estabelecimento: Entrada única com um desnível variável sendo o 
menor desnível de 5 cm e o maior de 21 cm.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação. 
Mobiliário:  Mesas  e  balcões  acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 18/12/2007

PANIFICADORAS

PANIFICADORA E CONF. CASA DA SOGRA 
Endereço: Avenida T-5, no. 387, Setor Bueno.
Telefone: 3259-6361
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 06:00h às 21:00h, sábado 
das 06:00h às 20:00h e domingo das 06:00h às 14:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com piso inclinado até a porta de entrada. 
Circulação interna: Ambiente com espaço aberto e fechado, separados por 
rampa sem corrimão. Na parte interna o ambiente em dois níveis, com acesso 
por rampa sem corrimão.
Mobiliário:  Mesas,  balcões  de  auto-atendimento  e  caixa  acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível, sem barras de apoio.
Observações:  Serviço  de  entrega  por  telefone  
Visita: 03/12/2007

CASA ELZA
Endereço: Avenida T-4, no.1268, Setor Bueno.  
Telefone: 3255-2784
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Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 07:30h às 19:30h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla  com  rebaixamento  de  meio  fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso único com rampa sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas e balcão de atendimento acessível.
Sanitários: Banheiros acessíveis sem barras de apoio.
Visita: 18/12/2007

DELLA PANIFICADORA – JARDIM AMÉRICA
Endereço: Av.  T-7, nº. 154, Setor Jardim América.
Telefone: 3245-1781
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 06:00h às 23:00h e domingo 
e feriado das 06:00h às 13:00h e das 17:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada acessível.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal no mesmo nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente plano, porém com espaço restrito a circulação de 
cadeira de rodas.
Mobiliário:  Balcões  de  atendimento  acessíveis  (produtos  podem  ser  visualizados  
nas vitrines de vidro). Lanchonete com mesas acessíveis. Caixa acessível.
Sanitários: Não possui banheiros para clientes.
Visita: 11/12/2007

DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE 
Endereço: Praça Wilson Sales, nº. 116, Nova Suíça.
Telefone: 3251-6705
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 06:00h às 23:00h e domingo 
e feriado das 06:00h às 13:00h e das 17:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL
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Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  sem   rebaixamento  de  meio-fio  para  pedestres,  
com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Balcão de atendimento, de auto-atendimento e caixas acessíveis. 
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega.
Visita: 26/12/2007

DOCE MAIOR CONFEITARIA 
Endereço: Rua T-49 com Av. Mutirão, Setor Bueno
Telefone: 3091-7500
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio sem vagas reservadas para 
deficientes  físicos.
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
deficientes  e  com  rebaixamento  para  carro.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com desnível de 5 cm.
Circulação interna: Ambiente plano.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível e mesas do ambiente externo 
acessíveis.
Sanitários: Sanitários semi-acessíveis sem barras de apoio.
Equipamentos: Telefone e bebedouro inacessíveis.
Visita: 09/01/2008

EMPÓRIO DO PÃO
Endereço: Avenida T-10, nº. 2219, Setor Bueno.
Telefone: 3942-9315.
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
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físico. 
Circulação externa: Calçada em bom estado de conservação, ampla sem 
rebaixamento para pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa, sem corrimão.
Circulação interna: Ambientes internos interligados por escada.
Mobiliário:  Balcões,  mesas  e  caixa  acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Observações:  Tele-entrega
Visita: 27/11/2007

PANIFICADORA PANE D´ORO
Endereço: Avenida T-13, no.101, Bela Vista.
Telefone: 3624-2400 
Funcionamento: De segunda à segunda das 06:00h às 21:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 
8,33% e sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente amplo e de fácil circulação.
Mobiliário: Caixa inacessível e balcão de atendimento e mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro feminino acessível, sem barras de apoio.
Visita: 20/12/2007

PÃO E COMPANHIA 
Endereço: Av. República do Líbano, nº. 2376, Setor Oeste.
Telefone: 3215-1691
Funcionamento: Todos os dias das 06:00h às 21:30h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio, sem vagas reservadas para 
deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada plana e ampla.
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Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação 
superior a 8,33%, com piso antiderrapante.
Circulação interna: Ambiente plano, sem desníveis.
Mobiliário:  Os  balcões  de  exposição  ficam  a  80  cm  de  altura  do  piso.  Mesas  
permitem acesso livre às cadeiras de rodas e o caixa e acessível.
Sanitários: Não possui banheiros para clientes.
Visita: 10/04/2008

PÃO SHOP
Endereço: Av.T-63, nº. 876, Setor Bueno.
Telefone: 3275-8115
Funcionamento: 24 horas

CLASSIFICAÇÃO: : SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  plana,  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal com degrau de 2 cm.
Circulação interna: Ambiente plano, sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros para clientes.
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega.
Visita: 26/12/2007

POLOS - PÃES E DOCES
Endereço: Praça Godofredo com Av. R-1, Qd. R4 Lt. 07,  Setor Oeste.
Telefone: 3291-1704 
Funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira das 06:00h às 23:00h, aos 
sábados e domingos e feriados das 06:00h às 21:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  meio-fio  rebaixado.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal através de rampa acessível, com 
inclinação inferior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente plano.
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Mobiliário: Mesas da lanchonete acessíveis.
Sanitários: Não possui sanitários acessíveis.
Visita: 11/12/2007

PIZZARIAS

ASSOLUTO REST. E PIZZARIA
Endereço:  Coronel  Eugênio  Jardim,  nº.  300,  Setor  Marista
Telefone: 3092-8200
Funcionamento: De terça-feira à sexta-feira a partir das 18:00h, sábado e 
domingo após às 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL 

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação  externa:  Calçada  plana  sem  rebaixamento  para  deficientes.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano.
Circulação   interna:   Ambiente   separado   por   três   níveis   sendo   esses   com  
acessos pelas escadas.
Mobiliário: Mesas acessíveis 
Sanitários:  O  acesso  ao  banheiro  e   feito  por  degraus,  esse   tem  dimensões  
acessíveis, porém não tem os acessórios instalados.
Observações:  Serviço  à  la  carte.
Visita: 12/12/2007.

CASA PAULISTA 
Endereço: Al. Dom Emanuel Gomes, no. 335, Setor Marista.
Telefone: 3281-2545.
Funcionamento: De segunda à segunda das 18:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação externa: Calçada ampla com piso antiderrapante. 
Acesso ao estabelecimento: Acessível por rampa com inclinação fora da 
Norma. 
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Circulação interna: Salão dividido em vários níveis, alguns com acesso somente 
por escadas.
Mobiliário: As mesas são acessíveis, sendo partes colocadas na calçada.
Sanitários: Banheiro acessível somente no piso térreo, sem barras de apoio.
Observações:  Serviço  à  la  carte    e  entrega  a  domicilio
Visita: 08/11/2007

DIVINA PIZZA
Endereço: Av T-3, nº. 2659, Setor Bueno. 
Telefone: 3092-5001 
Funcionamento: Todos os dias das 11:00h às 20:00h

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação externa: Calçada em pedra portuguesa sem rebaixamento de meio-
fio  para  pedestres,  com  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 
8,33% e sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente com desnível entre a parte externa e a interna.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível feminino no 1º andar e o masculino no 2º andar, 
com barras de apoio.
Visita: 03/01/2007

FÁBRICA DE PIZZA
Endereço: Rua T-38, nº. 507, Setor Bueno.
Telefone: 3515-1010.
Funcionamento: De segunda à segunda a partir das 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla,   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por escada e entrada secundária 
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no nível do estacionamento.
Circulação interna: Ambiente com desnível de dois degraus para o acesso aos 
banheiros.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 03/01/2008

FLORENTINOS RESTAURANTE E PIZZARIA
Endereço: Av. T-1 com Orestes Ribeiro, nº. 1403, Setor Bueno.
Telefone: 3285-4653
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira 11:00h às 15:00h e 17:00h às 
01:00h sábados, domingos e feriados a partir das 11:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  meio-fio  rebaixado.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa inacessível, com inclinação 
superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso através de rampas 
com  inclinações  maiores  que  8,33%.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível e mesas acessíveis.
Sanitários:  Banheiros  acessíveis,  com  barras  fora  das  especificações  da  Norma.
Observações:  Tele-entrega  -  3285-4653
Visita: 12/12/2007

NAS NUVENS
Endereço: Av. E, nº. 170, Jardim Goiás
Telefone: 3241-0007
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira a partir das 16:00h. Sábados e 
domingos a partir das 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.  
Circulação externa: Calçada plana, sem obstáculos, com rebaixamento de 
meio-fio.  
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Acesso ao estabelecimento: Acesso plano, sem desníveis.
Circulação interna: Ambiente de circulação fácil, com salão em dois níveis, 
com acesso por rampa.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Box acessível, sem barras de apoio. Lavatório e acessórios acessíveis.
Visita: 07/11/2007

PITIGLIANO PIZZARIA 
Endereço: Av. Portugal, nº. 539, Setor Oeste.
Telefone: 3215-5959
Funcionamento: De segunda à segunda das 18:00h às 01:30h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  com  vaga  reservada  para  deficiente.  
Circulação  externa:  Calçada  plana  e  ampla  com  rebaixamento  para  deficientes  
no acesso a faixa de pedestres.
Acesso ao estabelecimento: Rampa na entrada principal com inclinação maior 
que 8,33%, com piso antiderrapante, sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação com desnível em uma 
parte do salão interno. 
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro com box acessível, com barras de apoio e acessórios 
foram instalados fora da Norma.
Observações:  Serviço  à  la  carte.Tele  entrega  até  as  24:00h.
Visita: 26/11/2007

PIZZARIA À MODA DA CASA 
Endereço:  Av.  Couto  Magalhães,  nº.  739  –  Setor  Bela  Vista.
Telefone: 3257-5757
Funcionamento: De segunda à segunda das 18:00h às 24:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  privativo  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico na frente do estabelecimento. 
Circulação externa: Calçada plana com piso antiderrapante.
Acesso ao estabelecimento: Desnível de 3 cm do estacionamento para a área externa.
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Circulação interna: Ambiente plano de fácil circulação.
Sanitário: Banheiro do tipo unissex, com barras de apoio fora da Norma. 
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Observações:  Serviço  à  la  carte,  faz  entregas.
Visita: 13/12/2007.

PIZZARIA HUT 
Endereço: Rua 13, no. 176, Setor Oeste.
Telefone: 3215-6050
Funcionamento: De segunda-feira à quinta-feira das 18:00h às 24:00h, sexta-
feira, sábado e domingo das 12:00h às 01:00h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Possui estacionamento próprio, sem vaga reservada para 
deficiente  físico.
Circulação  externa:  Calçada  ampla,  com  rebaixamento  de  meio  fio,  para  carro.  
Acesso ao estabelecimento: Duas entradas - uma ao lado da outra - sendo uma 
delas acessível por rampa com corrimão, com piso antiderrapante fora da Norma.
Circulação interna: Ambiente amplo dividido em interno e externo sem desníveis.
Sanitários: Box acessíveis, em banheiros separados, com barras de apoio.
Observações:  Salão  de  festas,  brinquedoteca  infantil.  Tele-entrega:  3215-6050.
Visita: 16/11/2007

PIZZARIA PAULISTA
Endereço: Rua 22, nº. 443, Setor Oeste.
Fone: 3215-1666
Funcionamento: De segunda à segunda das 18:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL 

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
do tipo rotativo. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla  sem  rebaixamento  para  deficiente  físico.  
Acesso ao estabelecimento: Entrada única com rampa fora da Norma e sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente amplo, sem desníveis. 
Mobiliário: Mesas acessíveis. 
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Sanitário: Banheiro acessível do tipo unissex, sinalizado, com barras de apoio 
e acessórios fora da Norma e lavatório acessível.
Observações:  Serviço  à  la  carte  com  tele-entregas
Visita: 23/11/2007

PIZZARIA Z 
Endereço: Rua 05, com rua 10, Setor Oeste. 
Telefone: 3531-4311
Funcionamento: Das 17:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana em bom estado com piso antiderrapante.
Acesso ao estabelecimento: Estabelecimento no nível da calçada com 
rebaixamento  para  deficientes  ligado  à  faixa  de  pedestre.  
Circulação Interna: Ambiente amplo e de fácil circulação. 
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  Serviço  à  la  carte  e  tele-entrega.  
Visita: 19/11/2007

PRIMO PIATO
Endereço: Av. República do Líbano, nº. 1599, Setor Oeste.
Telefone: 3213-3366 
Funcionamento: Segunda-feira a domingo das 11:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem  meio-fio   rebaixado   para   pedestres,  
com rebaixamento para carros.
Acesso  ao  estabelecimento:  Acesso  principal   inacessível,  com  três  degraus.  
Acesso secundário semi-acessível.
Circulação interna: Ambiente com um degrau, sem rampa para acesso.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível e mesas acessíveis
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
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Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 27/12/2007

RODIZZIO PIZZARIA 
Endereço: Rua 09, nº. 200, St. Marista.
Fone: 3250-6200
Funcionamento e entrega: das 11:00h às 15:00h e das 18:00h às 23:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana em bom estado de conservação, sem 
rebaixamento  para  deficiente  físico.  
Acesso ao estabelecimento: Rampa com inclinação superior a 8,33% sem 
corrimão. 
Circulação interna: Estabelecimento com desnível de 6 degraus, interligados 
por escada, dividindo o ambiente.
Mobiliário: Mesas acessíveis. 
Sanitário: Não possui banheiro acessível. 
Observações:  São  servidos  pratos  à  la  carte  e  grelhados.  Tele-entregas:  0800  
62 06 20 
Visita: 19/11/2007.

SCAROLA PIZZARIA
Endereço: Av. Ricardo Paranhos, nº. 439, Setor Marista.
Telefone: 3541-7000
Funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira das 18:00h às 24:00h. Sábados, 
domingos e feriados das 11:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.  
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
deficientes,  com  rebaixamento  para  carro.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com duas entradas, uma por escada e 
outra por rampa com inclinação maior que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente térreo com rampa para os ambientes externo e 
interno,  com  piso  antiderrapante  e  corrimão  fora  das  especificações  da  Norma.  
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Sanitários: Banheiro acessível do tipo unissex, com barras de apoio e acessórios 
de acordo com a Norma.
Observações:  Serviço  de  tele-entrega  pelo  telefone  3541-7000.
Visita: 08/11/2007

RESTAURANTE 

À LA CARTE 

CANDEEIRO BEER E RESTAURANTE
Endereço: Avenida T-4, no. 173, Setor Bueno.
Telefone: 3941-3207
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira após as 18:00h, sábados e 
domingos após as 11:30h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada plana sem rebaixamento para pedestres, com 
rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 8,33%.
Circulação   interna:  Ambiente   amplo   de   fácil   circulação   e   desnível   com   três  
degraus entre o ambiente aberto e fechado.
Mobiliário: Mesas e balcão de atendimento acessível.
Sanitários: Banheiro unissex semi-acessível, sem barras de apoio. 
Observações:  Rodízio  de  petiscos.
Visita: 18/12/2007

COMPANHIA DO PEIXE
Endereço: Rua T-30 com T-53, no.2333, Setor Bueno.
Telefone: 3252-1498
Funcionamento: De segunda-feira a sábado, almoço das 11:00h às 14:30h, 
jantar das 18:00h às 24:00h e aos domingos almoço das 11:00h às 16:30h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL
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Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  vaga  reservada  para  deficiente 
Circulação externa: Calçada inclinada com piso antiderrapante, sem 
rebaixamento para pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso primário por rampa e a outra com acesso plano.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação, sem desnível.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex acessível, com barras de apoio fora das 
especificações  da  Norma  e  com  acessórios  acessíveis.
Visita: 28/11/2007

PARRILHA RESTAURANTE E BAR 
Endereço: Avenida T-36, no 2218, Setor Bueno.
Telefone: 3278-3966
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 11:30h às 15:00h e das 18:00h 
às 24:30h, sábado das 11:30h às 24:30h e domingo das 11:30h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla,   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso no nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente amplo e único.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Box semi-acessível, sem barras de apoio.
Observações:  Serviço  à  la  carte.  Não  possui  tele-entrega.
Visita: 28/07/2007

TUCUNARÉ NA CHAPA
Endereço: Av. T-2, nº. 998, Setor Bueno.
Telefone: 3251-2560
Funcionamento: Todos os dias das 11:00h às 16:00h e das 17:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
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Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível por rampa com 
inclinação superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desníveis acessíveis por rampa com 
inclinação superior 8,33%.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível e mesas acessíveis.
Sanitários: Box acessível com barras de apoio.
Visita: 08/01/2008

VACALHAU COM BINHO
Endereço: Rua T-55, no.21, Setor Marista.
Telefone: 3278-2929
Funcionamento: Todos os dias das 11:30h às 14:30, e jantar das 17:30h às 02:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada com piso irregular, sem rebaixamento para 
pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação, sem desníveis.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Observações:  Serviço  de  entrega  terceirizada.
Visita: 27/11/2007

ÁRABE

RESTAURANTE ÁRABE 
Endereço: Rua 83a, nº. 205, Setor Sul
Telefone: 3218-6296
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 11:00h às 23:00h, domingos 
das 11:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL
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Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada em bom estado de conservação, em piso 
antiderrapante,  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  pedestres  e  com  acesso  
para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso único, no nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente único e amplo de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex acessível, sem barras de apoio, com lavatório 
dentro do box e acessórios dispostos conforme a Norma. 
Observações:     Lanchonete  anexa  das  08:00h  às  22:00h  de  segunda-feira  a  
sábado. Possui serviço de tele-entrega.
Visita: 03/12/2007

TOSHCA ARÁBIA EMPÓRIO E RESTAURANTE
Endereço: Avenida T-5, no. 695, Setor Bueno.
Telefone: 3092-1333
Funcionamento: Restaurante de segunda-feira à sexta-feira das 17:00h 
às 23:00h, sábado das 11:30h às 23:00h e domingo das 11:30h às 16:00h. 
Empório de segunda-feira à sexta-feira das 15:00h às 23:00h, sábado da 9:30h 
às 23:30h e domingo das 09:30h às 16:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla,  sem  rebaixamento  do  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 
8,33% com corrimão somente de um lado.
Circulação interna: Ambiente único e plano com desníveis para a sala de vendas. 
Mobiliário:  Mesas  acessíveis,  balcões  de  auto-atendimento  e  caixa  do  empório  
acessível. 
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega.
Visita: 03/01/2008
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CHINESA

RESTAURANTE CHINA – JAMEL CECÍLIO 
Endereço: Av. Jamel Cecilio, no 1621, Setor Sul.
Telefone: 3242-0707
Funcionamento: De segunda à segunda - almoço das 11:00h às 15:00h e jantar 
das 16:30h às 23:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  plana,  sem  obstáculos,  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso   ao   estabelecimento:  Acesso   por   rampa   fora   das   especificações   da  
Norma, sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com desnível de 20 cm. 
Mobiliário:  Mesas  e  balcões  de  auto-atendimento  acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível. 
Observações:  Serviço  de  entrega.
Visita: 07/11/2007

RESTAURANTE CHINA 
Endereço: Rua 7 esq. c/ Rua 10, no 623, Setor Oeste  
Telefone: 3215-1122
Funcionamento: De segunda à segunda - almoço das 11:00h às 15:00h e jantar 
das 16:30h às 23:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla  com  rebaixamento  de  meio  fio  para  deficiente.  
Acesso ao estabelecimento: Duas entradas, sendo a secundária acessível por 
rampa sem corrimão.
Circulação interna: Salão com ambiente amplo, com desníveis interligados por 
rampas com corrimão.
Mobiliário: As mesas são acessíveis.
Sanitários: Possui box acessível em banheiros separados, sem barra de apoio.



140

Observações:  No  almoço  self-service  por  quilo,  no  jantar  à  la  carte.  Serviço  de  
tele-entrega no telefone 3215-1122.
Visita: 07/11/2007

HONG KONG - RESTAURANTE CHINÊS
Endereço: AV T-9, nº. 261, Setor Bueno.
Telefone: 3251-6512
Funcionamento: Segunda-feira a domingo a partir das 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente.   
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  meio-fio  rebaixado.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa semi-acessível, com inclinação 
menor que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente sem desnível. 
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível e mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui sanitários acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis. 
Observações:  Tele-entrega:  3251-6512  
Visita: 13/12/2007

CHURRASCARIA

CHURRASCARIA GRAMADO
Endereço: R-9, Qd. R  Lt. 10/13, nº. 43, Setor Oeste.
Telefone: 3291-1165
Funcionamento: Todos os dias das 11:00h às 15:00h e das 18:30h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:   Estacionamento   com   uma   vaga   reservada   para   deficiente  
físico.  
Circulação externa: Calçada com inclinação acima de 5%, porém acessível.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal com rampa com inclinação 
inferior a 8,33%, e piso antiderrapante.
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Circulação interna: Ambiente plano com acesso entre os mobiliários.
Mobiliário:  Mesas  e  balcões  de  atendimento  acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis, sem barras de apoio. 
Observações:  O  estabelecimento  possui  parque  infantil  acessível  para  crianças  
até 6 anos.
Visita: 14/01/2008

CHURRASCARIA GRAMADO
Endereço: Rua 85, nº. 2437, Setor Marista.
Telefone: 3242-0174
Funcionamento: Todos os dias das 11:00h às 15:00h e das 18:30h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico, possui manobrista. 
Circulação externa: Calçada ampla, com piso antiderrapante, sem rebaixamento 
de  meio-fio  para  pedestres,  com  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível, com 35 cm de rampa.
Circulação interna: Ambiente plano, sem desníveis.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível, sem barras de apoio. 
Visita: 13/12/2007

CHURASCARIA GRAMADO
Endereço: Rua 120, nº.180, Setor Sul.
Telefone: 3281-3374
Funcionamento: Todos os dias das 11:00h às 15:00h e das 18:30h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação externa: Calçada plana, sem obstáculos, com rebaixamento de 
meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa pela porta lateral. 
Circulação interna: Ambiente interno amplo, de fácil circulação com salão em 
nível único.
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Mobiliário:  Mesas  e  balcões  de  auto-atendimento  acessíveis.
Sanitários: Box acessível, sem barras de apoio, com acessórios acessíveis. 
Visita: 07/11/2007

LANCASTER CHURRASCARIA
Endereço: Rua 89, nº. 117, Setor Sul.
Telefone: 3242-0311
Funcionamento: Almoço das 11:00h às 16:00h e jantar das 19:00h às 24:00h, 
de segunda à segunda.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. Possui manobrista. 
Circulação externa: Calçada plana em bom estado de conservação sem 
rebaixamento para pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Desnível de 16 cm com acesso vertical por rampa 
móvel feita de madeira. 
Circulação  interna:  Ambiente  com  três  pisos,  salão  de  atendimento  ao  público  
em geral e salão de festas, acessíveis apenas por escadas.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Box semi acessível em banheiro masculino sem barras de apoio, com 
acessórios  e  interruptores  acessíveis,  porém  com  especificações  fora  da  Norma.
Observações:  O  acesso  ao  salão  de  festas  no  piso  superior  é  somente  por  escadas.
Visita: 22/11/2007

CHURRASCARIA MONTANA
Endereço: Av. 85 esquina com Av. T-10, nº. 2330, Setor Marista.
Telefone: 3245-1781 e 3541-5555
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 11:00h às 16:00h e das 
18:30h às 24:00h. Sábados, domingos e feriados das 11:30h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com manobrista. 
Circulação externa: Calçada acessível. Não possui inclinação entre a rua e 
o edifício.
Acesso ao estabelecimento: Acesso no nível da calçada.
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Circulação interna: Ambiente plano.
Mobiliário: Mesas acessíveis. Balcão de auto-atendimento acessível.
Sanitários: Banheiro acessível, com barras de apoio.
Visita: 10/04/2008

CHURRASCARIA DO WALMOR
Endereço: Rua 3, no.1062, Setor Oeste.
Telefone: 3215-5555
Funcionamento: De segunda à segunda para almoço das 11:00h às 16:00h e 
jantar das 19:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficientes  
físico, com manobrista. 
Circulação externa: Calçada acessível.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano pela esquina, o acesso para o salão 
inferior é por rampa com inclinação maior que 8,33%. 
Circulação interna: Ambiente amplo e de fácil circulação com dois níveis com 
acesso vertical por rampa e com piso antiderrapante e corrimão.
Mobiliário: Mesas acessíveis. O acesso ao caixa é feito por uma rampa com 
inclinação superior a 8,33% e piso inadequado.
Sanitários:  Banheiro  semi  acessível  com  barras  de  apoio  fora  das  especificações  
da Norma. Localizado somente no salão inferior. 
Observações:   Possui   salão   de   eventos   sem   acesso   para   pessoas   com  
deficiência  física.
Visita: 16/11/2007

FAST FOOD

HABIB´S  
Endereço: Rua 7, no. 830, Setor Oeste.
Telefone: 3093-1728
Funcionamento: : De domingo à quinta-feira das 11:00h às 01:00h, às sexta-
feira e aos sábados das 11:00h às 06:00h do dia seguinte.
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla,  com  rebaixamento  de  meio  fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com piso antiderrapante, porém 
sem corrimão. 
Circulação interna: Loja com ambiente único, amplo e de fácil circulação.
Mobiliário: Balcão inacessível, mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível unissex, sem barras de apoio instaladas, com 
sinalização indicativa.
Observações:  Tele-entrega  pelo  telefone  0800  778  2828
Visita: 14/11/2007

MC DONALD 
Endereço: Av. 85, no1200, Setor Marista
Telefone: 3219-2404
Funcionamento: Todos os dias das 11:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  vaga  reservada  para  deficiente  
físico, com sinalização horizontal. 
Circulação externa: Calçada estreita com piso antiderrapante.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com faixa de pedestres.
Circulação interna: Ambiente sem desnível, de fácil circulação.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis. 
Sanitários: Banheiro com boxes separado por sexo, sem barras de apoio 
instaladas,  acessórios acessíveis. 
Observações:   Possui   cardápio   em   braille.  Acesso   à   internet   em  mesas   de  
altura 110 cm do piso. 
Tele-entrega: 4003-0102
Visita: 21/11/2007

MC DONALD 
Endereço: Av. Jamel Cecílio, nº. 3160, Jardim Goiás.
Telefone: 3219-2402
Funcionamento: Todos os dias das 11:00h às 24:00h
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico  com  sinalização  horizontal.  
Circulação externa: Calçada plana sem obstáculos.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampas.
Circulação interna: Ambiente único de fácil circulação.
Mobiliário:  Caixas,  balcões  de  atendimento  e  mesas  acessíveis.  O  balcão  para  
acesso a internet está na altura de 110 cm do piso.
Sanitários: Box acessível fem./masc., sem barras de apoio instaladas,  lavatório 
e acessórios acessíveis.
Visita: 05/11/2007

SUBWAY
Endereço: Rua T-55, no. 156, Setor Marista.
Telefone: 3941-6680
Funcionamento: das 12:00h às 24:00h domingo, de segunda-feira à quinta-
feira, das 12:00h às 05:00h do dia seguinte às sextas-feiras e aos sábados.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação externa: Calçada plana e em bom estado de conservação com 
rebaixamento  de  meio-fio  fora  das  especificações.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 
8,33% sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente plano e único.
Mobiliário: Balcão e mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex , com barras de apoio e acessórios fora das 
especificações  da  Norma.
Observações:  Tele-entrega:  4009-9119
Visita: 22/11/2007
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INTERNACIONAL 

FLAMINGO´S - CHOPERIA E RESTAURANTE 
Endereço: Avenida T-4, no.1239, Setor Bueno.
Telefone: 3194-7254
Funcionamento: De terça-feira a domingo das 11:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carro.
Acesso ao estabelecimento: Desnível na entrada do estabelecimento com 
escada e rampa sem corrimão e inclinação superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação, com dois pavimentos, 
sendo apenas o pavimento térreo acessível e o acesso ao subsolo é feito 
somente por escada.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex acessível, somente no pavimento térreo, com 
barras de apoio.
Observações:  Serviço  à  la  carte.
Visita: 18/12/2007

KABANAS
Endereço: Av. T-3, nº. 2693, Setor Bueno.
Telefone: 3093-3393
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 11:00h às 15:00h e a partir 
das 17:00h. Sábado, domingo e feriado a partir das 10:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  ampla,  com  rebaixamento  do  meio  fio  ao  lado  
da vaga.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 
8,33% e possui corrimão.
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Circulação interna: Ambiente com espaço aberto e fechado, com acesso por 
rampa com corrimão. 
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Box acessível, com barras de apoio.
Observações:   O   sanitário   acessível   fica   na   parte   interna   do   restaurante.  
Entrega terceirizada pelo telefone 4009-9100.
Visita: 03/01/2008

L´ETOILE RESTAURANTE
Endereço: Rua 146, no. 528, Setor Marista. 
Telefone: 3281-9676

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico, porém com manobrista. 
Circulação externa: Calçada plana com piso antiderrapante, sem rebaixamento 
de  meio-fio  para  pedestres  e  com  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso lateral com rampa inacessível.
Circulação interna: Ambiente único com desnível de 16 cm.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários:  Banheiro  acessível  com  especificações  fora  da  Norma.
Visita: 09/11/2007

PINGUIM CHOPERIA E RESTAURANTE  
Endereço: Av. T-3, nº. 2465, Setor Bueno.
Telefone: 3095-7640
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira a partir das 17:00h, sábados, 
domingos e feriados a partir das 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada ampla, sem obstáculos.
Acesso ao estabelecimento: Acesso único, com rampa em piso antiderrapante, 
com inclinação superior a 8,33% e sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente amplo e plano, de fácil circulação.
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Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visita: 27/11/2007

PIQUIRAS 
Endereço: R 146, no. 464, Setor Marista.
Telefone: 3281-4344
Funcionamento: Choperia de segunda-feira à sexta-feira das 10:00h às 16:30h 
e a partir das 17:00h; aos sábados, domingos e feriados a partir das 10:00h. 
Restaurante das 10:00h às 15:00h e a partir das 17:00h de segunda-feira à 
segunda-feira.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  plana,  sem  rebaixamento  de  meio-fio.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com corrimão. Acesso ao salão 
interno pela cozinha.
Circulação interna: Restaurante em dois pavimentos de atendimento ao público 
acessível somente por escada.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiros inacessíveis, com portas de 60 cm e degraus para 
entrada nos mesmos.
Observações:  Tele-entrega  pelo  disk  sabor.
Visita: 09/11/2007

ITALIANA

ADÓRO RESTAURANTE 
Endereço: Rua 146, nº. 509, Setor Marista.
Telefone: 3092 5558
Funcionamento: De terça-feira a sexta-feira das 18:00h às 02:00h. Sábado, 
domingo e feriados das 12:00h às 02:00h.
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico, com manobrista. 
Circulação externa: Calçada plana, sem obstáculos, sem rebaixamento de 
meio-fio  para  pedestres,  com  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso no nível da calçada do estacionamento.
Circulação interna: Ambiente em dois níveis, separados por um degrau de 18 cm. 
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível, com acessórios acessíveis, porém sem barras 
de apoio.
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega.
Visita: 09/11/2007

CANTINA SAN MARCO
Endereço: Rua 9, nº. 1824, Setor Marista.
Telefone: 3281-0794
Funcionamento: De terça-feira à sexta-feira das 18:00h às 02:00h. Sábado, 
domingo e feriados das 12:00h às 02:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada plana com piso antiderrapante.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação 
superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente interno plano, com boa circulação entre as mesas.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 10/04/2008

MEZZALUNA RESTAURANTE
Endereço: Av. Jamel Cecilio, no 3221, Jardim Goiás.
Telefone: 3242-2162
Funcionamento: Todos os dias das 12:00h às 15:00h e jantares à partir das 
18:00h.
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico, com manobrista. 
Circulação externa: Calçada plana, sem obstáculos e sem rebaixamento de 
meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso sem desníveis.
Circulação interna: Ambiente com vários desníveis, sendo o 1º no nível da calçada 
e com ambiente espaçoso; o 2º com acesso por degrau de 10 cm no qual há  
banheiro  acessível  e  o  3º  com  uma  escada  de  três  degraus  de  10  cm  cada.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro semi-acessível com lavatório, porém sem barras de apoio.
Observações:  Não  possui  serviço  de  entrega.
Visita: 07/11/2007

JAPONESA

RESTAURANTE ITALIANO IL CARPACCIO
Endereço: Al. Ricardo Paranhos, nº. 131, Setor Marista.
Telefone: 3241-9669
Funcionamento: De terca-feira a domingo das 19:00h às 23:00h, e no domingo 
das 12:00h às 16:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL 

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  e  ampla  sem  rebaixamento  de  meio  fio  para  
pedestres com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 
8,33%, com piso antiderrapante, porém sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente plano, único e espaçoso.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  Tele-entrega  pelo  telefone  3241-9669
Visita: 11/12/2007
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RESTAURANTE KAMPAI
Endereço: Rua 84, no. 519, Setor Sul
Telefone: 3241-3434
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 12:00h as 15:00h e das 
18:00h as 24:00h. Sábados e domingos das 12:00h às 24:00h

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada em bom estado de conservação sem rebaixamento 
para pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com degrau de 5 cm na porta de entrada.
Circulação interna: Ambiente único, com desníveis acessíveis por rampas com 
piso antiderrapante e corrimão.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  Tele-entrega:  3241-3434
Visita: 03/12/2007

RESTAURANTE MITSURI 
Endereço: Rua João de Abreu, no49, Setor Oeste.
Telefone: 3215-4013
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira almoço das 11:00h às 15:00h, 
sábado, domingo e feriado das 12:00h às 16:00h. Jantar de segunda à segunda 
das 18:00h às 23:00h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Entrada acessível por rampa sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente plano, sem desnível, de fácil circulação. 
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis.
Sanitários: Box acessível, sem barras de apoio.
Observações:  serviço  de  tele-entrega.
Visita: 16/11/2007
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TAO RESTAURANTE
Endereço: Rua T-48, nº. 121, Setor Oeste.
Telefone: 3251-3333
Funcionamento: segunda-feira à sexta-feira a partir das 18:00h, sábado e 
domingo a partir das 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação  externa:  Calçada  plana  e  ampla  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  
pedestres com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso nivelado com a calçada.
Circulação interna: Ambiente de dois pavimentos, sendo esses com acesso 
vertical  por  escada.  Restaurante  com  três  ambientes  com  pequenos  desníveis.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro semi-acessível com barras e acessórios fora das 
especificações  da  Norma.
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega
Visita: 05/12/2007

NATURAL

NATURALE RESTAURANTE 
Endereço: Av. T-12, nº. 31, Qd 123, Lt. 17, Setor Bueno.
Telefone: 3281-6268
Funcionamento: De domingo à quinta-feira das 12:00h às 24:00h. Sextas-
feiras e sábados das 12:00h às 1:00h da manhã.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL   

Estacionamento: Estacionamento próprio (entrada pela Rua T-37) sem vaga 
reservada  para  deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por degrau de 10 cm na entrada principal.
Circulação interna: Ambiente interno plano. Acesso aos banheiros por escada.
Mobiliário: Mesas não permitem a circulação das pessoas com cadeiras de rodas.
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Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 10/04/2008

TRIBO DO AÇAÍ
Endereço: Rua 36, no. 590, Setor Marista.
Telefone: 3226-0100
Funcionamento: Das 11:00h às 23:00h de segunda à segunda.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada com pedras, porém em bom estado de conservação 
com  rebaixamento  de  meio-fio  fora  das  especificações  da  Norma.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa inacessível com inclinação 
superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desníveis interligados por degraus ou rampas 
inacessíveis sem corrimãos.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível e mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Observações:  Desnível  entre  a  calçada  e  a  área  externa  de  3  cm.  
Visita: 22/11/2007
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REGIONAL 

ADRIANO´S RESTAURANTE E ADEGA 
Endereço: Rua 134, no. 66, Setor Oeste.
Telefone: 3215-3356 
Funcionamento: De domingo a domingo almoço das 11:00h às 14:30h e de 
terça-feira a sábado jantar das 20:00h às 24:00h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico, conveniado ao estabelecimento do outro lado da rua.
Circulação  externa:  Calçada  ampla  sem  rebaixamento  de  meio  fio.  
Acesso ao estabelecimento: Entrada acessível por rampa, sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente plano, sem desnível, de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas e balcão de atendimento acessível.
Sanitários: Banheiro unissex acessível sem barras de apoio com sinalização.
Observações:  No  almoço,  comida  por  quilo,  no  jantar  adega  com  serviço  à  la  carte.
Visita: 16/11/2007

BOIADEIRO RESTAURANTE E CHOPERIA
Endereço: Av. T-1, nº. 178, Setor Bueno.
Telefone: 3251-3577
Funcionamento: Segunda-feira à quinta-feira das 11:00h às 15:00h e das 17:00 
às 01:00h da manhã. Sextas-feiras, sábados, domingos e feriados das 11:00h 
às 02:00h da manhã.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico  (o  mesmo  do  bingo  boiadeiro).  
Circulação  externa:  Calçada  plana  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível, com rampa de 
inclinação menor que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente plano com espaço entre as mesas na parte 
externa, na parte interna as mesas são muito próximas.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Box separado por sexo, sem barras de apoio e sinalização. 
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Visita: 11/12/2007

CARINHO DA ROÇA
Endereço: Av. T-1 com T-9 no.2067, Setor Bueno. 
Telefone: 3251-8441
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 11:00h às 14:00h, sábado 
e feriado das 11:00h às 14:30h. 

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.  
Circulação   externa:   Calçada   ampla,   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível, no nível da calçada. 
Acesso secundário, pelo estacionamento com rampa de piso antiderrapante, 
sem corrimão e com inclinação superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente amplo, de fácil circulação, com desnível de dois 
degraus, sendo um de 7 cm e outro de 10 cm, ao longo de todo o salão. 
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 19/12/2007

CATERETÊ TAMANDARÉ  
Endereço: Rua 10, no. 704, Setor Oeste.
Telefone: 3214-2025
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira - almoço das 11:30h às 14:30h 
e jantar das 18:30h às 24:00h, sábados das 11:30h às 24:00h, e domingos das 
11:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação  externa:  Calçada  ampla  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  deficiente.
Acesso ao estabelecimento: A entrada principal possui um degrau de 5 cm.
Circulação interna: Loja com ambiente único amplo sendo o salão dividido por 
dois degraus.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Possui banheiro acessível, com barra de apoio.
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Observações:   Serviço   à   la   carte.   Serviço   de   tele-entrega   terceirizado,   Disk  
Sabor 4009 9100.
Visita: 28/11/2007

CATERETÊ BUENO 
Endereço: Av. T2 , no 318, esq. com T-53, Setor Bueno.
Telefone: 3285-3261
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira - almoço das 11:30h às 14:30h e 
jantar das 18:30h às 24:00h, sábados, domingos e feriados das 11:300h às 01:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.
Circulação  externa:  Calçada  ampla  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  deficiente.
Acesso ao estabelecimento: A entrada principal é feita por rampa com inclinação 
superior a 8,33%.
Circulação  interna:  Restaurante  com  três  ambientes  sendo  acessível  somente  
pelo hall principal.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Possui banheiro unissex, sem barras de apoio.
Observações:  Serviço  à  la  carte  com  música  ambiente.  Não  faz  entrega
Visita: 28/11/2007

CHÃO NATIVO II
Endereço: Av. T-11 com T-4, nº. 299, Setor Bueno.
Telefone: 3241-2266
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 11:30h às 15:00h e 
sábados, domingos e feriados das 11:30h às 16:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal plana.
Circulação interna: Ambiente com desníveis acessíveis por rampa. Mesas 
distantes entre si com fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis. Balcão de auto-atendimento inacessível.
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Sanitários: Banheiro acessível, sem barras de apoio e sinalização. 
Visita: 10/04/2008

CHÃO NATIVO
Endereço: Rua T-11, no. 299, Setor Bueno.
Telefone: 3241-2266
Funcionamento: De segunda à segunda das 11:00h às 16:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla,  com  rebaixamento  do  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Estabelecimento no nível da calçada. 
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação, com desníveis 
interligados por rampa sem corrimão.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Box acessível, sem barras de apoio.
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega  terceirizado  pelo  telefone  4009-9100.
Visita: 27/12/2007

RESTAURANTE FOGÃO CAIPIRA 
Endereço: Rua 83, no. 570, Setor Sul
Telefone: 3218-2104
Funcionamento: Todos os dias das 11:00h às 15:00h e das 18:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada em bom estado de conservação, com piso antiderrapante, 
sem rebaixamento para pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por duas entradas com rampas, piso 
antiderrapante e corrimão semi-acessível.
Circulação interna: Ambiente único com um degrau de desnível internamente.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 03/12/2007
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GALETOS GRILL 
Endereço: Rua S-1, no.237, Setor Bela Vista.
Telefone: 3255-0625
Funcionamento: De segunda à segunda a partir das 11:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla  sem  rebaixamento  de  meio  fio  para  deficiente.
Acesso ao estabelecimento: Estabelecimento com rampa, sem corrimão, na 
entrada secundária fora da Norma.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação, com um degrau de 20 
cm que separa uma pequena parte do salão.
Mobiliário: Mesas e balcão de auto-atendimento acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Observações:  Entrega  terceirizada  pelo  Disk  Sabor-4009  91  00.  Serviço  a  la  
carte em geral, e caldo self-service.
Visita: 17/12/2007

PICANHA NA 10 – RESTAURANTE E CHOPERIA

Endereço: Av. T-10 com T-35, nº. 260, Setor Bueno
Telefone: 3942-2625
Funcionamento: De terça-feira a domingo das 11:00h às 15:00h e das 18:00h 
às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada,  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso pela Av. T-10 com rampa de inclinação 
menor que 8,33%. Pela T-35 o acesso e somente por escadas. 
Circulação interna: Dois ambientes. O ambiente com acesso pela Av. T-10 está 
no mesmo nível dos banheiros. O acesso ao outro ambiente e somente por 
escadas.
Mobiliário: Mesas distantes entre si que facilitam a circulação das pessoas com 
cadeiras de rodas.
Sanitários: Banheiro acessível, sinalizado, com barras de apoio fora das 
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especificações  da  Norma.
Visita: 10/04/2008

PICANHA NA TÁBUA
Endereço: Rua 146, nº. 182, Setor Marista.
Telefone: 3241-6169
Funcionamento: De terça-feira a domingo das 11:00h às 15:00h e das 18:00h 
às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada ampla com piso antiderrapante e sem rebaixamento 
de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso único com rampa em piso antiderrapante 
e corrimão fora da Norma.
Circulação interna: Ambiente único e plano de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Box acessível, com barras e acessórios de acordo com as 
especificações  da  Norma.
Observações:  O  restaurante  possui  intérprete  de  libras.
Visita: 09/11/2007

PICANHA NA TÀBUA
Endereço: Praça Wilson Sales, nº. 50, Nova Suíça. 
Telefone: 3251-7647
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 18:00h às 24:00h, sábado, 
domingo e feriado das 11:00h às 16:00h e 18:00h às 24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana com piso antiderrapante e rebaixamento de 
meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com rampa, sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente com desnível de 12 cm que divide o salão em 
dois, sendo que uma parte desse foi transformado em rampa com borracha 
antiderrapante.
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Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiros semi-acessíveis com barras de apoio fora da Norma.
Observações:  Tele-entrega:  3251-7647
Visita: 26/12/2007

POLOS GRILL - RESTAURANTE E CHOPERIA
Endereço: Av. Perimetral com Praça Godofredo, nº. 1957, Setor Oeste.
Telefone: 3293-5527
Funcionamento: segunda-feira à sexta-feira das 11:00h às 14:30h, sábados 
e domingos e feriados das 11:00h às 16:00h. Todos os dias das 17:00h às 
23:00h (choperia).

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  meio-fio  rebaixado.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal através de rampa, com inclinação 
inferior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com pequenos desníveis, esses com acesso por 
rampas com inclinação superior a 8,33%.
Mobiliário: Mesas acessíveis
Sanitários: Banheiros semi-acessíveis sem barras de apoio.
Observações:  Alguns  alimentos  estão  acessíveis,  outros  estão  a  uma  altura  
acima da estabelecida por Norma.
Visita: 11/12/2007

RANCHO´S GRILL 
Endereço: Av. T-9 c/ T-29, nº.1054, Setor Bueno.
Telefone: 3251-2774
Funcionamento: segunda-feira a domingo a partir das 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  meio-fio  rebaixado.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível por rampa sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente sem desníveis.
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Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível, mesas acessíveis. 
Sanitários: Banheiros acessíveis sem barras de apoio.
Observações:  Bebedouro  e  telefone  inacessíveis
Visita: 13/12/2008

TACHO DE COBRE
Endereço: Rua 72, no 550,  Jardim Goiás.
Telefone: 3242-1241
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 11:00h às 14:00h e das 
19:00h às 24:00h. Sábado e domingo das 11:00h às 16:00h e das 19:00h às 
24:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla  e  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  fora  
das  especificações  da  norma.
Acesso ao estabelecimento: Acesso único com rampa sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente com um único pavimento e com degrau de 13 cm.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível unissex sem barras de apoio.
Observações:  Tele  entrega
Visita: 10/12/2007

SELF SERVICE

ALBATROZ – RESTAURANTE

Endereço: Rua S-1, no.344, Setor Bueno.
Telefone: 3255-8569
Funcionamento: De segunda à segunda a partir das 11:00h às 14:30h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  deficiente.
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Acesso ao estabelecimento: Degrau na porta de entrada.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação, porém com dois degraus 
de 15 cm que separa o salão dos banheiros.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Mobiliário: Mesas, balcão de auto-atendimento e caixa acessíveis.
Observação: Almoço self-service.
Visita: 17/12/2007

ALECRIM RESTAURANTE
Endereço: Avenida 85, no. 605, Setor Sul.
Telefone: 3093-5704
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira almoço das 11:30h às 14:30h 
e sábado, domingo e feriado das 11:30h às 15:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Possui estacionamento próprio com vaga reservada para 
deficiente  físico  com  sinalização  vertical.
Circulação  externa:  Calçada  ampla  com  rampa  de  acesso  para  a  vaga  de  deficiente.
Acesso ao Estabelecimento: Estabelecimento no nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente amplo e plano de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas, balcão e balcão de atendimento são acessíveis.
Sanitários: O sanitário do restaurante é o mesmo da galeria com degrau e 
rampa de acesso. Box  acessível com sinalização e sem barras de apoio.
Observação: Serviço self-service por quilo.
Visita: 13/12/2007

BOA SORTE RESTAURANTE
Endereço: Alameda Dom Emanuel Gomes, nº. 9, Setor Marista. 
Telefone: 3942-4273
Funcionamento: Das 07:00h às 22:00h, e de terça a domingo a partir das 17:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana, sem obstáculos, com rebaixamento de 
meio-fio  fora  das  especificações  da  Norma.
Acesso ao estabelecimento: Acessível por rampa com corrimão.



163

Circulação interna: Ambiente acessível de único pavimento e plano.  
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex, com barras de apoio e lavatório. 
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega.
Visita: 08/11/2007

COLOMBUS RESTAURANTE
Endereço: R 2, nº. 389, Setor Oeste.
Telefone: 3212-6054
Funcionamento: segunda-feira à domingo.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico (localizado no lote em frente ao estabelecimento).
Circulação  externa:  Calçada  plana  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal através de rampa com inclinação 
superior  a  8,33%  e  corrimão  fora  das  especificações  da  Norma.    
Circulação interna: Ambiente com desníveis.
Mobiliário:  Balcões  de  alimentos  e  de  atendimento  inacessíveis  e  mesas  acessíveis.  
Sanitários:   Boxes   acessíveis   em   cada   sanitário   fora   das   especificações   da  
Norma sem barras de apoio 
Observações:  Bebedouro  e  telefone  inacessíveis.  
Visita: 26/12/2007

GREGO RESTAURANTE
Endereço: Rua C-257, nº. 172, Nova Suíça.
Telefone: 3259-2434
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 11:00h às 14:30h, sábados, 
domingos e feriados das 11:00h às 15:30h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada plana com piso antiderrapante, sem rebaixamento 
de  meio-fio  para  pedestres,  com  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 8,33%. 
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Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação e sem desníveis. 
Mobiliário: Mesas e caixa acessíveis, balcão de auto-atendimento com parte 
acessível e prateleira superior inacessível. 
Sanitários: Banheiro unissex semi-acessível, sem barras de apoio.
Observações:  Serviço  self-sevice.
Visita: 26/12/2007

JOTAS CHOPERIA E RESTAURANTE
Endereço: Rua 134, no. 155, Setor  Oeste.
Telefone: 3215-5550
Funcionamento: Almoço todos os dias de 11:00h às 14:30h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  vaga  reservada  para  deficiente  
físico, sinalizada horizontalmente. 
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante de fácil circulação e 
rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano acessível.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Mobiliário:  mesas  e  balcões  de  atendimento  acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 16/11/2007

O COMILÃO - RESTAURANTE
Endereço:  Av.  Independência  c/  Praça  A,  Qd.  P87,  Setor  Funcionários.
Telefone: 3233-3404
Funcionamento: segunda-feira a sábado no horário de almoço.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  meio-fio  rebaixado.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível por rampa acessível, 
com inclinação inferior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente amplo sem desnível. 
Mobiliário: Balcão de exposição de alimentos inacessível.
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Sanitários: Não possui sanitários acessíveis
Mesas do restaurante acessíveis.
Observações:  Bebedouro  e  telefone  inacessíveis.
Visita: 17/12/2007

PÉROLAS DO SABOR 
Endereço: Av. Couto Magalhães, nº. 844, Setor Bueno.
Telefone: 3093-8435
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 11:00h às 14:30h. Sábados, 
domingos e feriados das 11:00h às 15:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla,   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com corrimão fora da Norma.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex acessível, com barras de apoio.
Observações:  Não  faz  entrega.
Visita: 27/12/2007
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A SAÚDE CONTINUA INACESSÍVEL PARA A MAIORIA DA 
POPULAÇÃO.

Pensar que o nosso sistema de saúde pública ainda está longe de se tornar 
acessível para a população em geral é um fato real. Constatamos também que 
não só a saúde publica, mas também a privada estão muito distantes de serem 
uma  referência  em  acessibilidade  física.  Interessante  é  pensar  que  ser  acessível  
à  população  e  ser  uma  edificação  acessível    está  tão  distante  quanto.  Será  que  
uma  é  reflexo  da  outra?  Talvez  possa  até  ser,  mas  o  que  intriga  é  ver  hospitais  
e clínicas relativamente novos não possuírem sequer sanitários acessíveis. 
Provavelmente a probabilidade de pessoas debilitadas transitarem em uma 
clínica ou em um hospital é menor do que nos demais estabelecimentos. Ou 
é   o   contrário?  Acho   que   a   solução   para   este   caso   não   deve   ficar   somente  
na conscientização dos arquitetos, engenheiros, médicos e proprietários, mas 
também  numa  intensa  fiscalização  dos  órgãos  responsáveis  na  aprovação  do  
projeto, execução das obras e concessão do alvará de funcionamento. 

Eng. Civil Augusto Cardoso Fernandes
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CLÍNICA ODONTOLÓGICA

ADAPTA ODONTOLOGIA ACESSÍVEL
Endereço: Rua 84, nº. 657, Setor Sul.
Telefone: 3942-9922
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 19:00h e aos 
sábados das 8:00h às 12:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento:   Estacionamento   próprio   no   recuo   da   edificação,   com   uma  
vaga  reservada  para  deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, piso tátil direcional na calçada.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa suave, com inclinação menor 
que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente térreo, circulação ampla.
Mobiliário: Balcão de atendimento em duas alturas, 110 cm e 80 cm referentes ao piso.
Sanitários: Acessível.
Observações:  Atendente  também  se  comunica  em  libras  (Língua  Brasileira  de  
Sinais). Sinalização em toda clínica e também em Braille.
Visita: 10/04/2008

DEVIR REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICA DO IDOSO
Endereço: Rua 115, nº. 74, Setor Sul.
Telefone: 3945-0245
Funcionamento: Horário comercial das 8:00h as 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação acima 
de 8,33%, com corrimão em um dos lados. 
Circulação interna: Ambiente plano, sem desníveis.
Sanitários: Banheiro acessível com barras de apoio.
Visita: 10/04/2008
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ORTODONTIA ESPECIALIZADA
Endereço: Rua T-49, nº. 36, Setor Bueno.
Telefone: 3274-2647
Funcionamento: Horário Comercial - Consultas por agendamento.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa semi-acessível, sem 
corrimão. 
Circulação interna: Ambiente plano, sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas dos consultórios acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex, com barras de apoio, porém com um degrau de 
5 cm para o acesso.
Observações:  Bebedouro  e  telefone  inacessíveis.
Visita: 14/01/2008

SAVIO RAMOS - ORTODONTIA ORTOPEDIA FACIAL
Endereço: Rua 10, nº. 855, Setor Oeste.
Telefone: 3214-1995
Funcionamento: Horário Comercial

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa inacessível, com 
inclinação  fora  das  especificações  da  Norma.
Circulação interna: Ambiente com desnível, porém o atendimento para 
deficientes  é  no  piso  térreo.  
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas dos consultórios acessíveis.
Sanitários: Banheiro semi-acessível (somente feminino), sem barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 14/01/2008
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CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS

CENTRO DE SAÚDE JUAREZ BARBOSA 
Endereço: Rua 4, com Av. Tocantins, Setor Central.
Telefone: 3201-7450 / 3201-7451
Funcionamento:  Consultas  por  agendamento  –  07:30h  às  12:00h  e  das  12:30h  
às 17:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio  -  acesso  
pela Avenida Tocantins.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por escadas. Acesso secundário 
acessível pela Rua 4.
Circulação interna: Ambiente acessível, sem desnível.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas inacessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 28/11/2008

CLÍNICA DE DOENCAS RENAIS 
Endereço: Rua R-3, nº. 220, Setor Oeste.
Telefone: 3946-9880
Funcionamento:  2ª  a  6ª  –  07:00h  às  18:30h  e  sábado  das  8:00h  às  12:00h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com corrimão.
Circulação interna: Ambiente acessível, plano. 
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas dos consultórios acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis.
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Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 11/12/2007

CLÍNICA DE FRATURAS E REABILITAÇÃO 
Endereço: Av. Ismerino S. Carvalho, nº. 660, Setor Aeroporto.
Telefone: 3225-1001
Funcionamento:   Consultas   e   fisioterapia   por   agendamento   de   07:00h   às  
19:00h.
CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL   

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa semi-acessível.
Circulação interna: Ambiente com desnível com acesso vertical por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mesas dos consultórios são acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis em todos os pavimentos, todos com barras 
de apoio.
Equipamentos : Bebedouro e telefone inacessíveis 
Visita: 27/12/2007

CLÍNICA DA MAIORIDADE
Endereço: Rua T-49, nº. 35, Setor Bueno.
Telefone: 3091-2233 / 3093-2262
Funcionamento: Horário comercial e agendamento. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação maior 
que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente plano, sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível e mesas do consultório acessível.
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Sanitários: Banheiro acessível, com barras de apoio.
Equipamentos : Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 09/01/2008

CLÍNICA SÃO MARCELO 
Endereço: Rua Prof. Alfredo de Castro, nº. 257, Setor Oeste.
Telefone: 3224-6699
Funcionamento: segunda-feira das 07:00h às 18:30h e sábado das 07:00h às 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico,  a  mesma  utilizada  pela  ambulância.  
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio  
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal pela rampa com inclinação 
superior a 8,33%. 
Circulação interna: Ambiente com pequenos desníveis acessíveis por rampas. 
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas dos consultórios são 
acessíveis.  
Sanitários: Banheiro adaptado para esses com uma barra, mas com tamanho 
inferior ao estabelecido pela Norma.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 20/11/2007

FEMINA DIAGNÓSTICO 
Endereço: Alameda Cel. Joaquim Bastos, nº. 134, Setor Marista.
Telefone: 3241-7662
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 07:00h às 19:30h e 
sábados das 07:30h às 11:30h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico
Circulação externa: Calçada com inclinação, porém é acessível.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação maior que 
8,33%. Possui um desnível de 6 cm na entrada.
Circulação interna: Ambiente com dois pavimentos. O acesso ao subtérreo e ao 
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segundo pavimento, em que são realizados os exames, é somente por escadas.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Possui banheiro acessível, sinalizado, com barras de apoio.
Visita: 10/04/2008

FÉRTILE DIAGNÓSTICOS
Endereço: Alameda Cel. Joaquim Bastos nº. 243, Setor Marista.
Telefone: 3242-1931
Funcionamento:  De  segunda-feira  à  sexta-feira  das  08:00h  às  11:00h  –  e  das  
13:00h às 17:30h. Sábados das 08:00h às 10:30h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  com  inclinação  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Entrada sinalizada com rampa de inclinação maior 
que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com dois pavimentos. O acesso ao segundo 
pavimento é somente por escada.
Mobiliário: Balcão de auto-atendimento inacessível. 
Sanitários: Não possui banheiros accessíveis.
Visita: 10/04/2008

PRODUTOS HOSPITALARES

APOIO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Endereço: Rua T-27, nº. 700, Setor Bueno.
Telefone: 3251-6466
Funcionamento: Horário comercial

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio no recuo da calçada, sem vaga 
reservada  para  deficiente  físico.
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem  meio-fio   rebaixado   para   pedestres,  
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com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal plano.
Circulação interna: Ambiente plano.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 09/01/2008

UNICOM - DROGARIA GENÉRICA 
Endereço: Rua 227, nº. 95, Setor Leste Universitário.
Telefone: 3269-3030
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 19:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  plana,  com  rebaixamento  fora  das  especificações  
da Norma.
Acesso  ao  estabelecimento:  Acesso  por  três  portas,  sendo  a  central  com  rampa  
de acesso, sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente único e plano de fácil circulação.
Mobiliário: Balcão de atendimento e caixas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro acessível.
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega.
Visita: 10/12/2007

TIRADENTES – PRODUTOS HOSPITALARES 
Endereço: Rua 74, nº. 152, Setor Central.
Telefone: 3221-8900
Funcionamento: Horário Comercial

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
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Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal rampa com inclinação superior 
a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente amplo sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas da loja acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouros e telefone inacessíveis.
Visita: 07/01/2008

FARMÁCIAS 

DROGARIA SANTA MARTA 
Endereço: Av. T-9 com T-1, nº. 946, Setor Bueno.
Telefone: 4002-6600
Funcionamento: segunda-feira a sábado das 08:00 às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa, sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente acessível, sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Prateleiras externas do caixa 
acessíveis e permitem a visualização de todos os produtos. 
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 13/12/2007

DROGARIA SANTA MARTA
Endereço: Avenida T-63, nº. 765, Setor Bueno. 
Telefone: 3546-3691
Funcionamento: 24 horas (Drive Thru)
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada com inclinação, acessível.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação menor que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente amplo com fácil circulação.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 10/04/2008

SANTA MARTA 
Endereço: Av. Circular, nº. 220, Setor Pedro Ludovico.
Telefone: 4002-6600
Funcionamento: De segunda à segunda das 07:25h às 22:00h

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio,  porém  esse  
não se encontra em bom estado de conservação.                                                                                      
Acesso ao estabelecimento: Estabelecimento no nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação e acesso.
Mobiliário:  Balcão  de  atendimento,  caixa  e  balcões  de  atendimento  individuais  
acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro para clientes.
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega.
Visita: 26/12/2007

DROGRARIA SANTA MARTA
Endereço: Avenida T-4, nº.870, Setor Bueno.
Telefone: 4002-6200
Funcionamento: De segunda-feira a sábado  das 06:25h às 24:00h, domingo 
das 6:25h às 22:40h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL
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Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carro. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com piso antiderrapante, sem 
corrimão.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação, com prateleira de 
produtos acessíveis.
Mobiliário: Balcão e caixa acessível.
Sanitários: Não possui banheiro acessível, o cliente pode utilizar banheiro dos 
funcionários no pavimento superior.
Observações:  Possui  serviço  de  tele-entrega.
Visita: 19/12/2007

DROGARIA SANTA MARTA 
Endereço: Av. T-7, nº. 788, Setor Bueno.
Telefone: 4002-6600
Funcionamento: Das 08:00h às 22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal sem desnível.
Circulação interna: Ambiente sem desnível.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 19/11/2007

DROGARIA SÃO LUCAS 
Endereço: Rua 4, nº.1343, Setor Central. 
Telefone: 3092-8055
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 07:00h às 21:00h; sábados 
das 08:00 as 20:00h e domingos das 08:00 às 12:00h. (Drive Thru)
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada com inclinação, acessível.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com rampa de inclinação menor que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente plano com fácil circulação.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui acessível.
Visitas:10/04/2008

DROGARIA UNICON 
Endereço: Rua 227, nº. 95, Setor Leste Universitário.
Telefone: 3269-3000
Funcionamento: Das 08:00h às 19:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla e com rebaixamento 
de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível por rampa com 
inclinação conforme a Norma.
Circulação interna: Ambiente plano, sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. 
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visitas: 10/04/2008

DROGASIL 
Endereço: Avenida T-63, nº. 980, Sala 11, Setor Bueno.
Telefone: 3255-8030
Funcionamento: 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.
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Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com piso antiderrapante, sem 
corrimão  ao  lado  da  vaga  para  deficiente.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Mobiliário: Balcão e prateleira de auto-serviço acessível. 
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visitas: 19/12/2007

FARMÁCIA ARTESANAL - UNIDADE DA AVENIDA Z 
Endereço: Av. Ismerino S. Carvalho, nº. 714, Setor Aeroporto
Telefone: 3224-8407
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL    

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  próximo  a  
entrada principal.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação semi-
acessível, sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Balcão de atendimento acessível 
para visualização de produtos.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Observações:  Buscam  receita  e  entregam  medicamentos  sem  taxa  de  entrega.
Visitas: 27/12/2007

FARMÁCIA ARTESANAL – 24 OUTUBRO 
Endereço: Av. 24 Outubro, nº. 1008, Setor Campinas. 
Telefone: 3291-0102
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:30h às 18:30h, sábado 
das 08:30h às 12:30h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
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Circulação externa: Calçada plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com rampa de inclinação conforme a Norma.
Circulação interna: Ambiente plano, com inclinação fácil.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visita: 10/04/2008

FARMÁCIA ARTESANAL - MARISTA
Endereço: Alameda Cel. Joaquim Bastos, nº. 299, Setor Marista.
Telefone: 3267-7000
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 08:00h às 18:00h (Drive Thru).

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação menor que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente plano de fácil circulação.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 10/04/2008

FARMÁCIA ARTSANAL
Endereço: Av. T-63, nº. 801, Setor Bueno.
Telefone: 3255-9999
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:00h, sábados 
das 08:00h às 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento rotativo na T-63 - com duas vagas - sem 
vaga  reservada  para  deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação conforme a Norma.
Circulação interna: Ambiente plano com fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
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Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 10/04/2008

FARMÁCIA ARTESANAL 
Endereço: Rua T-1, nº. 2506, Setor Bueno.
Telefone: 3251-6572
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla  e  plana  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com degrau de um cm na entrada.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Mobiliário:   Balcão   de   atendimento   e   balcões   de   atendimento   individuais  
acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro acessível.
Visita: 27/12/2007

FARMÁCIA DO IPASGO - SEGURADO 
Endereço: Av. Araguaia, nº.19, Setor Central
Telefone: 3227-3535
Funcionamento:  Horário  Comercial  –  entregas  a  domicílio

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL   

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio  próximo  
ao acesso principal.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal inacessível, com um degrau. 
Circulação interna: Ambiente acessível, sem desnível.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas inacessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Observações:  Bebedouro  e  telefone  inacessível  
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Visita: 22/11/2007

FARMÁCIA OFFICINAL
Endereço: Alameda Cel. Joaquim Bastos, nº. 344, Setor Marista.
Telefone: 3278-3200
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:30h, sábados 
das 08:00h às 13:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada com inclinação, acessível.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação maior que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente plano com fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visita: 10/04/2008

HOSPITAIS

BANCO DE LEITE 
Endereço: Rua 17 esq. com Perimetral, Setor Oeste. 
Telefone: 3201-3307
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  meio-fio  rebaixado.
Acesso  ao  estabelecimento:  Acesso  principal  com  escada  de  três  degraus.  A  
entrada pelo hospital materno infantil é acessível.
Circulação interna: Acessível sem desníveis no ambientes. 
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível e mesas acessíveis 
Sanitários: Não possui sanitários acessíveis.
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Observações:  Bebedouro  e  telefone  inacessíveis.
Visita: 26/01/2008

CBCO – CENTRO BRASILEIRO DE CIRURGIA DE OLHOS 
Endereço: Av. T-2, nº. 401, Setor Bueno.
Telefone: 3252-5566 / 9684-5696
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:   Não   possui   vaga   reservada   para   deficiente   físico,   porém  
possui manobrista. 
Circulação externa: Calçada com inclinação, acessível.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa na entrada principal, com 
inclinação conforme a Norma.
Circulação interna: Ambiente interno com vários andares, com acesso por 
elevador.
Mobiliário: Atendimento na recepção por e mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível no subsolo, sem sinalização, com barras de 
apoio  fora  das  especificações  da  Norma.
Visita: 10/04/2008

CEROF-CENTRO.REFER.OFTALMOLOGIA DA UFG
Endereço: Primeira Avenida, Setor Leste Universitário.
Telefone: 3221-1802
Funcionamento: Horário Comercial

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  acessível,  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação 
superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso vertical por 
elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Algumas cadeiras das salas 
são acessíveis. 
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Sanitários: Banheiros semi-acessíveis, sem barras de apoio. 
Observações:   Bebedouro   e   telefone   inacessíveis.   Consultas   e   exames  
oftalmológicos para comunidade carente.
Visita: 28/12/2007

HOSPITAL ARAÚJO JORGE
Endereço: Rua 239, nº. 181, Setor Leste Universitário. 
Telefone: 3243-7268 / 3202-3566.
Funcionamento: Plantão 24h e consultas por agendamento.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada plana, porém não está em bom estado de 
conservação.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal plano pela Av. Universitária. 
Acesso secundário pela rua 239 por rampa com inclinação maior que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, esses com acesso vertical por 
elevador e rampas com inclinação superior 8,33%.
Mobiliário: balcão de atendimento inacessível. Mesas dos consultórios 
acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis na recepção da rua 239, sem barras de 
apoio.
Observações:  Bebedouro  acessível  e  telefone  inacessível.
Visita: 28/12/2007

HOSPITAL DA MULHER 
Endereço: R 17 A, nº. 930, Setor Aeroporto.
Telefone: 3223-2622
Funcionamento: Internação 24 horas e consultas por agendamento.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
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Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa acessível.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, e com acesso vertical por 
elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Observações:  Bebedouro  e  telefone  inacessível
Visita: 02/01/2008

HOSPITAL DA VISÃO
Endereço: Rua 38, nº. 300, Setor Marista.
Telefone: 3541-7272
Funcionamento: Horário comecial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico,  com  sinalização  horizontal.  
Circulação externa: Calçada plana, com livre circulação.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal (pela rua 38) com rampa dando 
acesso ao ambiente dos locais de exame. Para consultas e cirurgias, o acesso 
é pela rua do fundo do hospital (Viela G-18). 
Circulação interna: Ambiente com desníveis entre a área de exames e os 
consultórios. Acesso somente por escada. Acesso ao primeiro andar (centro 
cirúrgico) é por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Banheiro acessível, sinalizado com barras de apoio.
Visita: 10/04/2008

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
Endereço: 1° Avenida, Qd 68, Setor Leste Universitário.
Telefone: 3269-8215 / 9928-5328 
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada   com   rebaixamento  de  meio-fio,   com   inclinação  
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transversal superior as estabelecidas pela Norma, sem piso antiderrapante.
Acesso ao estabelecimento: Acesso secundário acessível por rampa com 
inclinação conforme a Norma.
Circulação interna: Ambiente com desníveis acessíveis por rampas.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Banheiro acessível, com barras de apoio e os acessórios fora das 
especificações  da  Norma.
Visita: 21/11/2007

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA
Endereço: Av. 31 de Março esq.com 5ª Radial, Setor Pedro Ludovico.
Telefone: 3201-4444 / 3201- 4460
Funcionamento: 24h 

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação externa: Calçada ampla, porém não encontra em bom estado de 
conservação.  Possui  rebaixamento  de  meio-fio  fora  das  especificações  da  Norma.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação maior que 8,33%. 
Possui grelha na entrada ao prédio, porém esta parcialmente tampada.
Circulação interna: Ambiente amplo, com rota acessível. Acesso aos outros 
pavimentos por escada ou elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis nos quartos e na recepção. 
Equipamentos: Bebedouro inacessível e telefone acessível.
Visita: 10/04/2008

HOSPITAL DO RIM
Endereço: Alameda das Rosas, nº. 2041, Setor Oeste
Telefone: 3096-3200
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:00h, sábado 
das 08:00h às 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
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Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio,  porém  
não encontra em bom estado de conservação.
Acesso ao estabelecimento: Acesso secundário por rampa, sem corrimão e 
com inclinação superior às estabelecidas pela Norma.
Circulação interna: Ambiente com desníveis com acesso vertical por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas dos consultórios acessíveis.
Sanitários: Banheiro semi-acessível, sem barras de apoio.
Equipamentos :Bebedouro e telefone acessíveis.
Visita: 11/12/2007

HOSPITAL E MATERNIDADE FEMINA 
Endereço: Al. Cel. Joaquim Bastos, nº.120, Setor Marista.
Telefone: 3238-8039 / 3238-8040
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana com uma leve inclinação.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação menor que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente interno com vários andares, com acesso por 
rampas e elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiro acessível na recepção dos consultórios e nos 
apartamentos.
Visita: 10/04/2008

HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
Endereço: Av. Anhanguera, nº. 5195, Setor Coimbra.
Telefone: 3201-4570(doador) / 3201-4575(paciente)
Funcionamento: Pronto Socorro 24 horas.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação maior que 8,33%.
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Circulação interna: Desnível no local para pacientes com acesso por 
elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível e mesas acessíveis.
Sanitários: Não possuem sanitários acessíveis. 
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis. 
Visita: 26-01-2007

INSTITUTO NEUROLÓGICO DE GOIÂNIA 
Endereço: Av. T-1 com T-7, nº. 140, Setor Bueno.
Telefone: 3250-3100
Funcionamento: 07:00h às 20:00h para consultas e 24h para internação e 
pronto-socorro.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa, sem corrimão e com inclinação 
superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desnível e acesso por rampas inacessíveis, 
com  inclinação  superior  às  especificadas  pela  Norma.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas inacessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessível. 
Visita: 29/11/2008

HOSPITAL OTORRINO DE GOIÂNIA 
Endereço: Av. Paranaíba, nº. 1473, Centro.
Telefone: 3223-3475 / 3216-0000
Funcionamento: Internação 24 horas e consultas por agendamento. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.



190

Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação 
superior a 8,33%. 
Circulação interna: Ambiente plano, sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. As mesas dos consultórios são 
acessíveis.
Sanitários:  Banheiros  acessíveis  de  acordo  com  as  especificações  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis
Visita: 08/01/2008

SAMARITANO ESPECIALIDADES MÉDICAS 
Endereço: Rua 237, nº. 17, Setor Coimbra.
Telefone: 3233-2987
Funcionamento: Horário comercial

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação  externa:  Calçada  com  inclinação  e  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal e secundário por rampa sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente com desnível, acessível por elevadores. 
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível e mesas semi acessíveis.
Sanitários: Box acessível sem barras de apoio. 
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 19/11/2008

HOSPITAL SANTA LÚCIA 
Endereço: Praça Coronel Joaquim Lúcio, nº. 28/40, Setor Campinas.
Telefone: 3233-0099
Funcionamento: Consultas por agendamento.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação   externa:   Calçada   inclinada   com   rebaixamento   de   meio-fio   mal  
conservada.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação 
superior a 8,33%.
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Circulação interna: Ambiente com desníveis com acesso por rampas com 
inclinação superior a 8,33%.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível e mesas dos consultórios são 
acessíveis.
Sanitários: Banheiro semi-acessível (apenas o masculino), com barras de 
apoio  fora  das  especificações  da  Norma.  
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível
Visita: 18/12/2007

HOSPITAL SÃO FRANCISCO
Endereço: Rua 9A com Rua 31A, Qd 26A LT 27/30, Setor Aeroporto.
Telefone: 3223-4647
Funcionamento: Internação e plantão 24h. Consultas de 07:00h às 19:00h por 
agendamento.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa inacessível com um degrau 
para a recepção. Acesso secundário pelo pronto socorro com ambiente plano.  
Circulação interna: Ambiente com desnível e acesso por rampa com inclinação 
superior a 8,33%
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas dos consultórios acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível na recepção, com barras de apoio. 
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 27/12/2008

HOSPITAL TRAUMATO ORTOPÉDICO
Endereço: Av. República do Líbano, nº. 936, Setor Aeroporto.
Telefone: 3223-2929
Funcionamento: Consultas de 08:00h às 18:00h por agendamento.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficientes  
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físicos. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação 
superior a 8,33% e sem corrimãos. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis com acesso vertical por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas dos consultórios acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 02/01/2008

IMEN – INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR.
Endereço: Al. Buritis, nº. 600, Setor Central.
Telefone: 3216-6900
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 07:00h às 18:00h e sábado 
das 08:00h às 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico,  sem  sinalização.  
Circulação  externa:  Calçada  acessível,  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal plano no mesmo nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente acessível, sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível 
Sanitários: Banheiro acessível.
Equipamentos : Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 20/11/2007

INSTITUTO DE OLHOS DE GOIÂNIA 
Endereço: Rua 9 B com Rua 3, nº. 48, Setor Oeste.
Telefone: 3220-2560
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira consultas e exames por agendamento.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:   Estacionamento   próprio   sem   vaga   reservada   para   deficiente  
físico.
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Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  na  lateral  do  
prédio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, e acesso vertical por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas dos consultórios acessíveis.
Sanitários:  Banheiro  semi-acessível,  com  barras  e  apoio  fora  das  especificações  
da Norma.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 03/12/2007

INSTITUTO DE HEMOTERAPIA E ONCOLOGIA DE GOIÂNIA 
Endereço: Rua 7A com Rua Ismerino S. Carvalho, Setor Aeroporto.
Telefone: 3219-7100
Funcionamento: Plantão 24:00h. Consultas das 07:00h às 19:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL 

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carro. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível, por rampa.
Circulação interna: Ambiente com desníveis e com acesso vertical por 
elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas dos consultórios 
acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 27/12/2007

INSTITUTO FISIÁTRICO DE GOIANIA 
Endereço: Praça Universitária, com Primeira Avenida, Setor Leste 
Universitário. 
Telefone: 3218-5094
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 07:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL   
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Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficientes  
físicos. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  próximo  a  
entrada principal.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação 
superior a 8,33%. Acesso secundário pelo estacionamento privativo.
Circulação interna: Ambiente sem desnível.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis, porém as pessoas usam os 
banheiros  das  faculdades  que  ficam  próximas  ao  laboratório.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis
Visita: 02/01/2008

INSTITUTO GOIANO DE RADIOLOGIA
Endereço: Av. Goiás , nº. 1000, Setor Central.
Telefone: 3220-2560
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 07:30h às 18:30h e sábado 
das 08:00h às 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  na  lateral  do  prédio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano.
Circulação interna: Ambiente sem desnível.
Mobiliário: Mesas dos consultórios são acessíveis.
Sanitários: Banheiro semi-acessível, porém com espaço limitado para 
mobilidade  e  com  barras  de  apoio  fora  das  especificações  da  Norma.
Visita: 03/12/2007

INSTITUTO ORTOPÉDICO DE GOIÂNIA 
Endereço: Rua T-49, Setor Bueno.
Telefone: 3252-5000
Funcionamento: Pronto Socorro 24 horas e consultas por agendamento.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   
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Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa semi-acessível, em 
estado de conservação ruim.
Circulação interna: Ambiente com desnível, e com acesso por rampa.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. As mesas dos consultórios são 
acessíveis.
Sanitários:   Banheiro   semi-acessível   nas   duas   recepções,   sem   barras   de  
apoio.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 09/01/2008

INSTITUTO PANAMERICANO DA VISÃO 
Endereço: Av. T-8, nº. 171, Setor Marista.
Telefone: 3096-8000
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:00, sábado 
das 08:00h às 12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa na entrada principal com 
inclinação de acordo com a Norma.
Circulação interna: Ambientes internos planos e consultórios amplos. O edifício 
de vários andares com acesso por elevador. 
Mobiliário: Balcão acessível.
Sanitários: Banheiros acessíveis, sinalizados conforme a Norma, com barras 
de   apoio   fora   das   especificações   da   Norma.   Banheiros   dos   apartamentos  
acessíveis, porém sem barras de apoio.
Visita: 10/04/2008
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SAMARITANO 
Endereço: Rua 237, nº.17, Setor Coimbra.
Telefone: 3233-2987
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla e com 
rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal e secundário acessíveis por 
rampa sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis acessíveis por elevadores.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível e mesas semi-acessíveis.
Sanitários: Box acessível sem barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 19/11/2007

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
Endereço: Rua Campinas, nº. 1135, Setor Americano do Brasil.
Telefone: 3254-4308 / 3254-4000
Funcionamento: Consultas por agendamento e pronto-socorro 24h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  com  inclinação  e  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal plano.
Circulação interna: Ambiente com desnível, com acesso vertical por elevadores.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas dos consultórios acessíveis.
Sanitários: Possui sanitários acessíveis com barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 19/11/2007
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CIAMS E CAIS 

CAIS NOVO HORIZONTE 
Endereço: Av. Engenheiro José Martins Filho, Setor Novo Horizonte
Telefone: 3524-8700 / 3524-8701 / 3213-1175
Funcionamento:  Emergência  24  h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla e sem 
rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal e secundário acessíveis. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis, acessível por rampas.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. 
Sanitários: Banheiros acessíveis sem barras de apoio, com lavatório dentro 
do box.
Equipamentos: Telefone e bebedouro acessíveis.
Visita: 10/04/2008

CAIS CAMPINAS 
Endereço: Av. 210, Qd. 73, Lt. 41, nº. 326, Setor Coimbra.
Telefone: 3524-1930 / 3524-3531 e 3524-3533
Funcionamento:  Emergência  24  h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla e com 
rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal e secundário acessíveis por 
rampa de inclinação inferior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso somente por escadas.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. 
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Telefone e bebedouro inacessíveis.
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Visita: 10/04/2008

CAIS VILA NOVA
Endereço: Rua B, Qd. E - Lt. 13, nº. 56, Vila Viana.
Telefone: 3524-1828 /3524-1827 / 3524-1826
Funcionamento:  Emergência  24  h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla e com 
rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal e secundário acessíveis.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso por escada.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. 
Sanitários: Banheiros inacessíveis.
Equipamentos: Telefone acessível e bebedouro inacessível.
Visita: 10/04/2008

CIAMS – PEDRO LUDOVICO 
Endereço: Av. 4ª radial, Qd. 216 A , Lt. 04, Setor Pedro Ludovico.
Telefone: 3524-1677/ 3524-1676
Funcionamento:  Emergência  24  h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla,  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal e secundário acessíveis por rampa. 
Circulação interna: Ambiente plano.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visita: 10/04/2008

CIAMS – URIAS MAGALHÃES 
Endereço: Rua Guajajara com Caijós, Setor Urias Magalhães.
Funcionamento:  Emergência  24  h.
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação  externa:  Calçada  ampla,  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal e secundário acessíveis por rampa. 
Circulação interna: Ambiente plano.
Sanitários: Banheiro acessível sem barras de apoio.
Visita: 10/04/2008

LABORATÓRIOS CLÍNICOS

ATALAIA – SETOR AEROPORTO
Endereço: Av. Tocantins, nº. 1293, Setor Aeroporto
Telefone: 3230-1000
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 06:30h às 19:00h e sábado 
das 07:00h às 13:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal através de rampa  com inclinação 
superior a 8,33%. 
Circulação interna: Ambiente plano.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis. 
Sanitários: Apenas um banheiro acessível (masculino), com uma barra de apoio. 
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 02/01/2008

HEMOCENTRO DE GOIÁS 
Endereço: Av. Anhanguera, nº. 5195, Setor Coimbra.
Telefone: 3201 4570 (doador) - 3201 4575 (paciente) 
Funcionamento: Consultas por agendamento e pronto-socorro 24h.
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CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Doador - Acesso principal por rampa, com inclinação 
superior a 8,33%  e com 2 cm de desnível antes da porta. Tratamento- Acesso 
principal por rampa com inclinação superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desníveis na área dos doadores, com acesso 
vertical por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 26/11/2008

PADRÃO LABORATÓRIO CLÍNICO 
Endereço: Rua 83C,  nº. 444, Setor Bueno.
Telefone: 3221-9000
Funcionamento: De segunda-feira a sábado  das 06:30 às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL 

Estacionamento: Estacionamento próprio (pelo acesso da Rua 83 C) sem vaga 
reservada  para  deficiente  físico.
Circulação  externa:  Calçada  com  inclinação,  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa na entrada principal, com 
inclinação conforme a Norma.
Circulação interna: Ambiente plano de fácil circulação.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível. Box sinalizado com barras de apoio.
Visita: 10/04/2008

LABORATÓRIO RÔMULO ROCHA – UFG
Endereço: Praça Universitária com Primeira Avenida, Setor Leste Universitário.
Telefone: 3218-5094
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 07:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL
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Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada acessível, plana com rebaixamento próximo à 
entrada principal.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal, por rampa com inclinação superior 
a 8,33%. Acesso secundário pelo estacionamento privativo.
Circulação interna: Ambiente sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis, porém pode se utilizar os 
sanitários acessíveis nas faculdades em anexo.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 21/12/2007

PADRÃO LABORATÓRIO CLÍNICO 
Endereço: Praça Gilson Alves, Avenida T-7 com Av. T-1 nº. 51, Setor Bueno.
Telefone: 3521-9109
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 06:30 às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação externa: Calçada inclinada, porém acessível.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa na entrada principal com 
inclinação conforme a Norma. 
Circulação interna: Ambiente plano de fácil circulação.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível, sem sinalização e barras de apoio.
Visita: 10/04/2008
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AEROPORTO

AEROPORTO SANTA GENOVEVA  
Endereço: Praça Capitão Frazão, n° 913, Setor Santa Genoveva.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio, pago, com duas vagas reservadas 
para   deficiente   físico,   próximas   ao   acesso   principal,   e   duas   vagas   na   área  
administrativa, com sinalização horizontal e vertical. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso com rebaixamento da guia, junto à faixa 
de pedestres, com sinalização vertical e piso de alerta.
Circulação interna: Ambiente plano, sendo o acesso á área de alimentação por 
rampa com piso antiderrapante e corrimãos.
Mobiliário:  Os  balcões  de  atendimento  das  empresas  aéreas  possuem  altura  
acima  das  especificações  da  Norma  e  atendem  somente  pessoas  em  pé.
Sanitários: Box acessível nos banheiros do saguão principal, no saguão de 
embarque doméstico, na sala de embarque e na sala de desembarque. Todos 
eles possuem barras de apoio e sinalização visual. 
Equipamentos: telefones públicos em duas alturas e possuem telefone para 
deficientes  auditivos.  Os  caixas  eletrônicos  dos  bancos  se  encontram  próximos  
ao estacionamento e possuem acesso por rampas.
Observações:  Acesso  preferencial  para  o  embarque  através  de  ambolift  (elevador  
móvel),  permitindo assim o acesso até a aeronave. Em todos os ambientes a 
INFRAERO  disponibiliza  informações  sonoras  e  visuais  de  embarque.  
Visita: 07/04/2008

BANCOS

BANCO BRADESCO
Endereço: Av. Goiás com Rua 3, nº. 414, Setor Central.
Telefone: 3238-3500
Funcionamento: Horário Comercial

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL  

Estacionamento: Estacionamento próprio para funcionários sem vaga reservada 
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para  deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla, com rebaixamento 
de  meio-fio.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal com degrau de 15 cm na entrada.
Circulação interna: Ambiente interno com desníveis, com acesso vertical por 
elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 21/11/2007

BANCO BRADESCO 
Endereço: Av. T-1, nº. 1622, Setor Bueno.
Telefone: 3274-3300
Funcionamento: Horário comercial bancário.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação adequada.
Circulação interna: Ambiente sem desnível.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível, mesas acessíveis. 
Sanitários: O banheiro que pode ser utilizado é do edifício em anexo (TRT).
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessível. 
Visita: 12/12/2007

BANCO DO BRASIL – AVENIDA GOIÁS

Endereço: Av. Goiás, nº. 980, Setor Central.
Telefone: 3216-5600
Funcionamento: Horário Comercial Bancário.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  meio-fio  rebaixado.
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Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa semi-acessível. 
Acesso secundário acessível, plano.
Circulação interna: Ambiente com desnível, com acesso vertical por elevadores.
Mobiliário: Mesas e balcão de atendimento acessível. 
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível. Possui caixa 
eletrônico acessível.
Visita: 03/12/2007

BANCO DO BRASIL – AG. PÇA TAMANDARÉ 
Endereço: Rua 5, nº. 791, Setor Oeste.
Telefone: 3229-1886
Funcionamento: Horário Comercial Bancário e Drive Thru das 06:00h às 
22:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio no subsolo, sem vaga reservada e 
acesso ao pavimento térreo somente por escada.
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso secundário com rampa, com inclinação 
superior a 8,33% e corrimão em duas alturas conforme a Norma.
Circulação interna: Ambiente com desnível para o estacionamento, com acesso 
por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Observações:   Possui   atendimento   Drive   Thru   24   horas,   com   exceção   para  
depósitos. Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis. 
Visita: 20/11/2007

BANCO ITAÚ - DETRAN
Endereço:  Av.  Eng.  Atílio  Corrêa  Lima,  nº.  1698,  Cidade  Jardim.
Telefone: 3269-8000 / 3269-8899
Funcionamento: Horário Comercial Bancário

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
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físico. 
Circulação externa: Calçada ampla, com piso antiderrapante e rebaixamento 
de  meio-fio.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível por rampa com corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis. 
Sanitários: Banheiro unissex acessível, com barras de apoio.
Observações:  Possui  piso  tátil  direcional  e  de  alerta.
Visita: 07/12/2007

BANCO ITAÚ - AGÊNCIA T-10 
Endereço: Avenida T-10, nº. 680, Setor Bueno.
Telefone: 3251-4946
Funcionamento: Horário comercial bancário

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano, no nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente acessível, amplo e nivelado. 
Mobiliário:  Mesas  da  gerência  e  caixas  acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível. 
Observações:  A  Agência  possui  caixas  de  auto-atendimento  acessível  para  
deficientes   físicos.   Piso   tátil   de   alerta   antes   e   depois   da   porta   giratória   e  
piso direcional até a primeira mesa de atendimento ao público. Todos os 
funcionários  fizeram  o  curso  básico  de  libras  para  facilitar  a  conversação  com  
os  deficientes  auditivos.
Visita: 28/11/2007

BANCO ITAÚ - PRAÇA TAMANDARÉ 
Endereço: Rua 10, no. 445, Setor Oeste. 
Telefone: 3215-1000
Funcionamento: Horário bancário.
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada plana com piso antiderrapante.
Acesso  ao  estabelecimento:  Acesso  por  porta  especial  destinada  aos  deficientes  
físicos, ao lado da porta giratória. 
Circulação  interna:  Ambiente  com  três  pavimentos,  porém  o  atendimento  aos  
clientes é feito somente no térreo.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Banheiro acessível. 
Observações:  A  Agência  possui  caixas  de  auto-atendimento  acessível  para  deficientes  
físicos. Piso tátil de alerta antes e depois da porta giratória e piso direcional até a primeira 
mesa  de  atendimento  ao  público.  Todos  os  funcionários  fizeram  o  curso  básico  de  libras  
para  facilitar  a  conversação  com  os  deficientes  auditivos.
Visita: 19/11/2007

BANCO ITAÚ - AGÊNCIA PORTUGAL 
Endereço: Av. Portugal, nº. 1095, Setor Marista.
Telefone: 3215-1000
Funcionamento: Horário bancário

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada plana e ampla inclinada.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível no mesmo nível da 
calçada.
Circulação interna: Ambiente amplo e de fácil circulação.
Mobiliário:  Mesas  da  gerência  acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex acessível, com barras de apoio e acessórios 
atendendo a Norma.
Observações:  Caixa  de  auto-atendimento  acessível.  Para  os  deficientes  visuais  
possui piso de alerta antes e depois da porta giratória e piso direcional até a 
primeira mesa de atendimento aos clientes.
Visita: 26/11/2007
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BANCO ITAÚ
Endereço: Alameda dos Buritis com Rua 23, Setor Central.
Telefone: 3229-7464
Funcionamento: Horário comercial bancário

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa acessível. 
Circulação interna: Ambiente plano, acessível. 
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 28/11/2007

BANCO ITAÚ 
Endereço: Av. Goiás com Rua 2, nº. 300, Setor Central. 
Telefone: 3243-4700
Funcionamento:  Horário comercial bancário

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL 

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla, com rebaixamento 
de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso secundário acessível pela rua 2, plana, 
com porta sinalizada.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso vertical por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex acessível, com barras de apoio conforme 
especificação  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro acessível.
Visita: 22/11/2007
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BANCO ITAÚ
Endereço: Rua 7, nº. 85, Setor Oeste.
Telefone: 3233-2523
Funcionamento: Horário comercial bancário.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  par  deficiente  
físico.
Circulação  externa:  Calçada  acessível,  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa acessível.
Circulação interna: Ambiente sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mesas acessíveis.
Sanitários:  Banheiros  unissex  acessíveis  conforme  especificação  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro e telefone acessíveis.
Visita: 26/11/2007

BANCO REAL - PRAÇA DO RATINHO 
Endereço: Avenida D, Q. D-11, Lt. 89, Setor Oeste.
Telefone: 3215-3954
Funcionamento: Horário comercial bancário.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com piso de alerta, piso 
antiderrapante e corrimão.
Circulação   interna:  Ambiente   com   três   pavimentos,   sendo  dois   com  acesso  
apenas  por  escada.  Agência  mapeada  com  piso  tátil  acessando  os  principais  
locais do banco.
Mobiliário: Balcão de auto-atendimento acessível.
Sanitários:  Banheiro  unissex  acessível  conforme  especificação  da  Norma.
Observações:  Está  sendo  instalado  caixa  acessível  para  deficientes  auditivos.  
Visita: 22/11/2007
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BRB-BANDO REGIONAL DE BRASÍLIA
Endereço: Av. Goiás, nº. 840, Setor Central.
Telefone: 3212-4555
Funcionamento: Horário comercial bancário.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio   rotativo  sem  vaga  para  deficientes  
físicos. 
Circulação  externa:  Calçada  plana  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal e secundário acessíveis com 
rampa com inclinação superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desnível, este com acesso por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível, mesas acessíveis. Não possui 
caixa de auto-atendimento acessível preferencial.
Sanitários: Banheiros dividido por sexo sem barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 03/12/2007

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Endereço: Av. Goiás, nº. 187, Setor Central.
Telefone: 2764-6200
Funcionamento: Horário comercial bancário.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  próximo  ao  
acesso principal.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal com degrau de 3 cm.
Circulação interna: Ambiente com desnível, com acesso por escadas.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas acessíveis.
Sanitários:  Banheiro  unissex  acessível  conforme  especificação  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 22/11/2007
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –AG. ANHANGUERA 
Endereço: Av. Anhanguera, nº. 5829, Setor Central
Telefone: 3612-1212
Funcionamento: Horário comercial bancário.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampas com inclinação 
superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desnível, com acesso por rampas, escadas 
rolantes e elevadores.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mesas de atendimentos acessíveis.
Sanitários:  Banheiros  acessíveis  conforme  especificação  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 20/11/2007

UNIBANCO 
Endereço: Avenida T-4, no.707, Setor Bueno.
Telefone: 4004-1342
Funcionamento:  Horário comercial bancário

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Possui estacionamento próprio, com uma vaga reservada 
para  deficiente  físico.
Circulação  externa:  Calçada  ampla  com  rebaixamento  de  meio  fio  para  carro  e  
o estacionamento localiza-se no recuo do prédio.
Acesso ao estabelecimento: Passarela com piso antiderrapante ao lado da 
vaga  para  deficiente.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Mobiliário:  Mesas  das  gerências  acessíveis,  balcões  inacessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex acessível conforme Norma.
Observação: Possui piso tátil direcional e de alerta.
Visita: 19/12/2007
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CEMITÉRIOS 

CEMITÉRIO JARDIM DAS PALMEIRAS  
Endereço: Rua Armogaste José da Silveira, nº.100, Setor Marechal Rondon.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio, pago, com uma vaga reservada 
para  deficiente  físico,  com  sinalização  horizontal.
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla, com rebaixamento 
de  meio-fio  próximo  a  entrada  principal,  porém  não  tem  faixa  de  pedestre  na  
travessia para o acesso ao prédio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso pela entrada principal, com rampa de 
inclinação conforme a Norma, sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente interno com desníveis acessíveis por rampa.
Sanitários:  Banheiro  acessível,  com  barras  de  apoio  fora  das  especificações  
da Norma.
Equipamentos: Bebedouro acessível. Cantina com balcão acessível.
Observação: Não possui rota acessível para se chegar aos jazigos. 
Visita: 10/04/2008

CEMITÉRIO PARQUE 
Endereço: Av. São Domingos, Granja Cruzeiro do Sul.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL 

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla sem rebaixamento 
de  meio-fio.  
Acesso ao estabelecimento: Realizado pela entrada principal. Capela acessível 
por  rampa.  Administração  inacessível,  com  três  degraus  na  entrada  do  edifício.
Circulação interna: Ambiente amplo.
Sanitários: Banheiros inacessíveis.
Visitas: 10/04/2008

CEMITÉRIO SANTANA 
Endereço:  Av.  Independência,  Qd  P-85,  Setor  dos  Funcionários  
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL     

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla, com rebaixamento 
de  meio-fio  próximo  à  faixa  de  pedestre.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal com rampa com inclinação 
inferior a 8,33%.
Circulação  interna:  Ambiente  plano.  O  prédio  novo  da  administração  fica  no  2º  
pavimento, cujo acesso é somente por escada.
Sanitários:  Banheiros  acessíveis,  com  barras  de  apoio  fora  das  especificações  
da Norma.
Visita: 10/04/2008

PARQUE MEMORIAL DE GOIÂNIA 
Endereço:  Rodovia  GO  –  020  Km  80,  saída  para  Bela  Vista.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla, com rebaixamento 
de  meio-fio  próximo  a  entrada  principal.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso pela entrada principal por rampa. O acesso 
pelos fundos possui rampa com inclinação inferior a 8,33%.
Circulação interna: Ambientes internos amplos. 
Sanitários: Banheiro acessível com barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro acessível.
Visita: 10/04/2008

SERVIÇOS

CIEE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 
Endereço: Rua 03, no 1245, Setor Central.
Telefone: 4005-0750 
Funcionamento: Horário comercial, não fecha para almoço.
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CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  estacionamento  para  deficiente  
físico. 
Circulação   Externa:   Calçada   ampla   com   rebaixamento   de   meio-fio   e   piso  
antiderrapante. 
Acesso ao Estabelecimento: O acesso principal é por rampa com inclinação 
superior a 8,33%.
Circulação Interna: Ambiente com desnível sendo este com acesso por 
escadas.
Mobiliário: Mesas e balcão de atendimento acessível.
Sanitários: Não possui sanitário acessível. 
Equipamentos: Telefone e bebedouro acessíveis.
Visita: 28/11/2007

FEDERAÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO – FIEG
Endereço: Av. Anhanguera, nº. 5440, Setor  Central.
Telefone: 3216-0400 
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico  no  estacionamento  coberto.  Possui  sinalização  vertical,  porém  
o  espaço  é  insuficiente  para  as  duas  vagas.  
Circulação  Externa:  Calçada  ampla  e  plana  com  piso  antiderrapante  e  meio-fio  
rebaixado na esquina. 
Acesso ao Estabelecimento: O acesso principal é através de rampa com 
inclinação superior a 8,33% possui corrimão.
Circulação Interna: Ambiente com desnível e com acesso vertical por elevador. 
Possui botoeiras em Braille. 
Mobiliário: Mesas não são acessíveis, balcão de atendimento não é acessível;
Sanitários: Um banheiro acessível na biblioteca e no auditório.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Observações:  Neste  edifício  funciona  atendimento  odontológico,  IEL,  Sindicatos  
e o departamento de saúde dos segurados da FIEG.
Visita: 28/11/2007.
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SENAC - ELIAS BUFAIÇAL 
Endereço: R 31A, nº. 43, SETOR AEROPORTO.
Telefone: 3219-5180
Funcionamento: Das 07:00h às 22:30h e conforme programação de cursos de 
segunda-feira a sábado.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa semi-acessível e corrimão.  
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso vertical por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mesas das salas de aula acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Observações:  Bebedouro  e  telefone  inacessíveis.
Visitas: 27/12/2007

SENAI - UNIDADE CANAÃ 
Endereço: Rua Professor Lazaro Costa, nº. 348, Vila Canaã. 
Telefone: 3558-3344
Funcionamento: De segunda-feira a sábado - horário comercial na administração 
e conforme o planejamento dos cursos técnicos.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres e com rebaixamento para carro.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal inacessível, com degraus para 
chegar na guarita. Acesso secundário acessível (o mesmo da entrada de 
veículos).  Entrada  lateral  pelo  estacionamento,  próximo  às  oficinas.  
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso somente por escada.
Mobiliário:  Algumas  oficinas  são  acessíveis.  Balcão  de  atendimento  acessível
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
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Observações:  Auditório  inacessível.
Visitas: 07/12/2007

SESC – UNIDADE CENTRO 
Endereço: Rua 19, nº 260, Setor Central. 
Telefone: 3221-0670 / 3221-0671 / 3221-0673 
Funcionamento: Horário comercial. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico,  próxima  ao  acesso  principal,  com  sinalização  horizontal.
Circulação   Externa:   Calçada   ampla   com   rebaixamento   de   meio-fio   e   piso  
antiderrapante.
Acesso ao Estabelecimento: O acesso principal possui degraus e rampa 
acessível com corrimão.
Circulação Interna: Ambiente com desnível sendo esses com acesso vertical 
por elevador com ascensorista.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível, mesas acessíveis em diversos 
ambientes.
Sanitários: banheiros com box separado por sexo, com sinalização e barras de 
apoio  fora  das  especificações  da  Norma.    
Equipamentos: Telefone inacessível e Bebedouro acessível.   
Visita: 01/11/2007.

SESC – UNIDADE UNIVERSITÁRIO 
Endereço: Av. Universitária, nº. 1749, Setor Leste Universitário.
Telefone: 3522-6100
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL 

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada acessível, ampla.
Acesso ao estabelecimento: acesso principal por rampa acessível, com corrimão 
e degrau de 5 cm.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso por rampas.
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Mobiliário: Mesas da recepção acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis para adultos (na escola para 
crianças de até cinco anos possui um banheiro acessível).
Equipamentos: Telefones inacessíveis.
Visitas: 10/12/2007

ÓRGÃOS PÚBLICOS

AGEPEL – AGÊNCIA GOIANA DE CULTURA 
Endereço: Praça Cívica, nº. 210, Setor Central.
Telefone: 3201-5100 / 3201-4606
Funcionamento: Das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação  externa:  Calçada  acessível,  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  na  
lateral do edifício, mesma entrada para biblioteca estadual, ao lado do palácio 
do governador.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal inacessível, porém o secundário 
é acessível. 
Circulação interna: Ambiente instalado no pavimento superior do edifício, com 
acesso apenas por escadas.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis. Possui um banheiro no pavimento 
térreo (o mesmo da biblioteca).
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 01/11/2007

AGETUR
Endereço: Rua 30 c/ Rua 4, nº. 1400, Setor Central.
Telefone: 3201-1900
Funcionamento:  Administração  –  horário  comercial.
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  privativo  do  Centro  de  Convenções,  com  12  
vagas  reservadas  para  deficiente  físico.  O  estacionamento  é  pago.
Circulação  externa:  Calçada  acessível,  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio,  
porém não está em bom estado de conservação. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação inferior 
a 8,33% sem corrimãos.
Circulação interna: Ambiente com acesso por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mobiliários das salas acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis no mezanino e no 1º pavimento, com uma 
barra  de  apoio  de  altura  e  largura  fora  das  especificações  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis. 
Visita: 03/01/2007

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
Endereço: Alameda dos Buritis, nº. 231, Setor Central. 
Telefone: 3221-3000
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio sem vagas reservadas para 
deficiente.  
Circulação  externa:  Calçada  acessível,  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal acessível, plana.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, acessíveis por rampas com 
inclinação superior a 8,33%.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas acessíveis.
Sanitários:  Um  banheiro  semi-acessível  (reservado  para  deputados  –  trancado),  
com  barras  de  apoio,  porém  com  dimensões  menores  que  as  especificadas  
pela Norma. 
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis. 
Visita: 14/11/2007

CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 
Endereço: Av. Goiás, nº. 2001, Setor Norte Ferroviário.
Telefone: 3524-4218
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Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:00h, sábados 
quando necessário.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com cinco vagas reservadas para 
deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  plana,  com  rebaixamento  de  meio-fio  próximo  a  
entrada principal.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa. 
Circulação interna: Possui 2 andares térreo e 1o Pav. que são vencidos por 
elevador ou escada. O acesso ao plenário na parte inferior ou superior é feito 
por rampas com inclinação superior a 8,33%. O auditório Vereador Carlos 
Eurico possui um pequeno espaço para cadeira de rodas. O acesso até o 
palco é feito por rampa estreita com inclinação superior a 8,33%. No auditório 
Jornalista  Jaime  Câmara  não  possui  vaga  reservada  para  deficientes  físicos  e  
o acesso ao palco é externo.  
Mobiliário: Balcão de atendimento com altura superior a estabelecida por Norma. 
Mesas das diversas salas acessíveis. Caixa eletrônico de auto-atendimento da 
Caixa Econômica Federal acessível, localizada próximo à entrada principal.
Sanitários:   Banheiros   com   boxes   de   dimensões   reduzidas   sem   barras   de  
apoio. 
Observações:   Dentro   da   plenária   e   embaixo   da   escada   no   térreo   existem  
pontos  vulneráveis  onde  os  deficientes  visuais  estão  propensos  a  baterem  a  
cabeça, pois não existe sinalização ou qualquer proteção que evite este risco. 
Os  Bebedouros  são  inacessíveis  e  possui  um  telefone  acessível  para  deficiente  
físico e auditivo.
Visita: 07/01/2008

PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA (CENTRO ADMI-
NISTRATIVO) 
Endereço: Rua 82, s/nº, Praça Cívica, Setor Central.
Telefone: 3201-5008.
Funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL 

Estacionamento:   Estacionamento   próprio   com   duas   vagas   para   deficiente  
físico, com sinalização horizontal, vertical e faixa lateral localizada na rua 82, 
em frente ao edifício.
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Circulação externa: Calçada acessível, plana.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal com rampa com inclinação 
menor que 8,33%. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis acessíveis por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento da recepção acessível. Caixa de auto-
atendimento  do  Banco  do  Brasil  acessível  ao  deficiente  visual.
Sanitários: Banheiros unissex acessíveis conforme Norma.
Observações:   O   auditório   é   acessível   por   elevador.   Telefone   público   e  
bebedouros acessíveis.
Visita: 31/10/2007

CENTRO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS. 
Endereço: Rua 8, nº. 192, Setor Central
Telefone: 0800 704 3200
Funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  acessível,  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal  por rampa sem corrimão e com 
inclinação superior a 8,33%
Circulação interna: Ambiente sem desnível.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex acessíveis com barras de apoio. 
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 07/01/2008

COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES 
COLETIVOS - CMTC
Endereço: 1a Avenida, nº. 486, Setor Leste Universitário.
Telefone: 0800 646 0156
Funcionamento: Horário comercial.
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CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação  externa:  Calçada  plana,  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa, sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso por escadas. 
Ambiente da recepção plano.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas de várias salas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis. 
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 28/12/2007

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO EM GOIÁS.
Endereço: Rua 02, no.49, Setor Central
Telefone: 3901-4400
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  físico.
Circulação  Externa:  Calçada  plana  e  ampla  com  meio-fio  rebaixado.  
Acesso ao Estabelecimento: Acesso principal acessível por elevador  no 1º pavimento 
se  encontra  o  balcão  de  informações.  
Circulação Interna: Ambiente com desnível sendo esse com acesso por elevador. 
Mobiliário: Balcão de atendimento não acessível. Mesas inacessíveis.
Sanitário: Banheiro unissex com barras de apoio e lavatório interno.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 22/11/2007

CORREIOS 
Endereço: Praça Cívica, nº 11, Setor Central.
Telefone: 3226-2110 / 3223-4700
Funcionamento: Horário Comercial

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
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Circulação externa: Calçada acessível, plana.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal inacessível, somente por escada. 
Entrada secundária pela lateral (praça cívica) com rampa com inclinação 
inferior à 8,33%.
Circulação interna: Ambiente plano de fácil circulação, acesso vertical por 
elevador ou por escadas.
Mobiliário: Caixa de correio com altura inacessível. Balcão de auto-serviço é 
inacessível.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos:  Bebedouro  e  telefone  (para  deficiente  auditivo)  acessíveis.
Visita: 31/11/2007.

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL 
Endereço: Av. Professor Alfredo de Casto, nº. 178, Setor Oeste.
Telefone: 3901-3915
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 13:30h, com senha.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal com rampa com inclinação 
superior a 8,33%. Acesso secundário com rampa sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso por elevador.
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Box separado por sexo, acessível conforme a Norma, com porta de 
80 cm com lavatório dentro do box com altura acima da Norma, a porta abre 
para fora.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis. 
Observações:  Estão  disponíveis  2  cadeiras  de  rodas.
Visita: 20/11/2007 

DETRAN
Endereço: Av. Engenheiro Atílio Correia Lima, no 1698, Cidade Jardim
Telefone: 3269-8800 / 3269-8899
Funcionamento:  Horário Comercial
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CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada acessível, plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal semi-acessível, com rampa sem 
corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com pequenos desníveis, com acesso por rampas.
Mobiliário: Balcão de auto-atendimento inacessível. 
Sanitários: Banheiros com box separado por sexo com porta de 80 cm abrindo 
para  dentro,  espaço  insuficiente,  sem  lavatório  interno  no  box  e  com  barras  de  
apoio  fora  das  especificações  da  Norma.
Observações:  A  sinalização  visual  e  insuficiente.  
Visita: 07/12/2007

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

Endereço: Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, Praça Cívica, nº. 11, Setor Central.
Telefone: 3226-2110 / 3223-4700.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL    

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  pra  deficiente  
físico.  
Circulação Externa: Calçada plana e ampla.
Acesso ao Estabelecimento: Acesso lateral acessível (Praça cívica) por rampa 
com corrimão e piso antiderrapante. O acesso na entrada principal é somente 
por escada. 
Circulação Interna: Ambiente plano e de fácil circulação com desníveis com acesso 
vertical por escadas e elevador acessível (botoeira em braille e sonorização)
Mobiliário:  Mesas  de  atendimento  acessíveis,  guichês  e  caixa  de  atendimento  
inacessíveis. Balcão da recepção inacessível. 
Sanitários: Não possui sanitários acessíveis. 
Equipamentos: Telefone e bebedouros acessíveis. Possui telefone público 
para  deficiente  auditivo.  
Visita: 31/11/2007.
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IBAMA -GO
Endereço: Rua 229, no 95, Setor Leste Universitário.
Telefone: 3901-1900
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico  no  logradouro.  
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres com rebaixamento para carros. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso secundário pelo estacionamento privativo 
e por elevador.
Acesso principal por escadas. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento alto. Mesas de várias salas acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis, com barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis. 
Visita: 28/12/2007

JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO.
Endereço: Rua 19, nº. 244, Setor Central.
Telefone: 3226-1500
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico,  próximo  ao  acesso  principal.  
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal é plana e acessível.
Circulação interna: Ambiente com desnível, com acesso por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento alto. Mesas acessíveis em diversos ambientes. 
Sanitários: Banheiros acessíveis, com barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 16/11/2007
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Endereço: Praça Pedro Ludovico Teixeira, Praça Cívica, nº. 100, Setor Central. 
Telefone: 3221-7294
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  próximo  à  
faixa de pedestre da Av. Goiás.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por escadas, porém o secundário 
é acessível por rampa sem corrimãos e inclinação menor do que 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desnível, acessível por escadas e elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiro unissex no térreo e no primeiro pavimento com barras de 
apoio conforme Norma.
Equipamentos: Bebedouro acessível.
Visita: 01/11/2007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
Endereço: Praça Cívica c / Av. Araguaia, no. 228, Setor Central.
Telefone: 3225-4446 
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  estacionamento  para  deficiente  
físico.
Circulação  Externa:  Calçada  plana  com  piso  antiderrapante  e  meio-fio  rebaixado.  
Acesso ao Estabelecimento: O acesso é somente por escadas. 
Circulação Interna: Ambiente com desnível sendo esse com acesso apenas 
por escadas. 
Sanitários: Banheiro unissex desativado.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível.
Equipamentos: Bebedouro acessível
Visita: 01/11/2007
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MINISTÉRIO PÚBLICO 
Endereço: Av. Fued José Sebba, Q.06, Lt. 15/25, Jardim Goiás.
Telefone: 3243-8000
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 12:00h e das 
14:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservada para 
deficiente  físico  com  sinalização  apenas  horizontal.
Circulação  externa:  Calçada  ampla  e  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  fora  
das  especificações  da  Norma.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com corrimão. No 
subsolo o acesso é direto ao prédio.
Circulação interna: Ambiente com cinco pavimentos, e acesso por elevadores 
com ascensorista.
Sanitários: Banheiro com box acessível com barras de apoio e acessórios fora 
da Norma.
Observações:  Disponibiliza  cadeira  de  rodas  para  clientes.  Não  possui  nenhuma  
sinalização  tátil  para  deficiente  visual  e  não  possui  intérprete  de  libras.
Visita: 10/11/2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - SECRETARIA DE 
FINANÇAS
Endereço: Praça Cívica, Setor Central.
Telefone: 3224-2905
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Não  possui  vaga  reservada  para  deficiente  físico.
Circulação  Externa:  Rebaixamento  de  meio-fio  na  calçada  lateral.
Acesso ao Estabelecimento: O acesso à entrada principal é por rampa sem 
corrimãos. Localizada na lateral do prédio.
Circulação Interna: Não possui desnível dentro do ambiente de atendimento ao público, 
apenas nos acessos às salas dos departamentos (primeiro pavimento).
Mobiliário: O balcão de atendimento é acessível. Em outros departamentos as 
mesas  e  os  balcões  são  inacessíveis.
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Sanitários: Não possui sanitário acessível.
Equipamentos: Bebedouros e telefones públicos acessíveis.
Visita: 30/10/2007

PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS
Endereço: Av. Goiás, nº. 371, Setor Central. 
Telefone: 3212-4122 
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:   Estacionamento   com   uma   vaga   reservada   para   deficiente  
físico. 
Circulação Externa: Calçada ampla com piso antiderrapante.
Acesso ao Estabelecimento: Acesso principal com degrau. Acesso secundário 
por rampa acessível, com inclinação inferior a 8,33%. 
Circulação Interna: Ambiente com desnível, com acesso através de elevador 
(botoeira em Braille). 
Sanitários: Existe sanitário acessível, com barras de apoio instaladas, fora da 
Norma. 
Mobiliário: Mesas e balcão de atendimento inacessível.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 08/01/2008

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL  
Endereço: Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, Praça Cívica, s/n, Setor Central. 
Telefones: 3901-4258 / 3901-4260. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico  (acesso  pela  Avenida  Araguaia).
Circulação Externa: Calçada plana, ampla com piso antiderrapante.
Acesso ao Estabelecimento: Acesso principal (pela Praça Cívica) e lateral 
(pela Av. Araguaia) com rampa semi-acessível, sem corrimão e com inclinação 
inferior a 8,33%.
Circulação Interna: Ambiente térreo, plano e acessível. O acesso ao 2° pavimento 
é apenas por escadas. 
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Mobiliário: Mesas de atendimento acessíveis e balcão da recepção inacessível. 
Sanitário: Dois banheiros unissex acessíveis. 
Equipamentos:Bebedouro acessível. 
Visita: 31/11/2007.

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA.
Endereço: Av. Universitária, no. 644, Setor Leste Universitário
Telefone: 3243-5400
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico  com  sinalização  horizontal  e  vertical.  Uma  vaga  no  logradouro  
com sinalização horizontal. 
Circulação  Externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio  próximo  a  
vaga reservada.
Acesso ao Estabelecimento: Rampa acessível na calçada e no estacionamento 
privativo. 
Circulação Interna: Ambiente com desníveis, pavimento térreo, acessíveis por 
rampas, sendo que para outros pavimentos o acesso é por elevador (botoeira 
em Braille).  
Mobiliário: O balcão de atendimento é alto. 
Sanitários: Banheiro unissex acessível, com sinalização, barra de apoio e 
acessórios.
Equipamentos: Bebedouro e telefone acessíveis.
Observações:  A  edificação  possui  cantina  acessível  por  rampa.
Visita: 30/10/2007

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE GOIÁS 
Endereço: Praça Pedro Ludovico Teixeira, Praça Cívica s/no., Setor Central
Telefone: 3201-6138
Funcionamento: Horário comercial

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico,  próximo  à  entrada  principal,  com  sinalização  vertical  e  horizontal.   
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Circulação  externa:  Calçada  plana  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por escada e o secundário, pela 
lateral do edifício, e rampa com corrimão.
Circulação interna: Ambiente com desnível, com acesso somente por escada.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 01/11/2007

SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO DE GOIÁS 
Endereço: R 256, no. 52, Quadra 117, Setor Leste Universitário.
Telefone: 3201-8935
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada acessível, plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal somente por escadas. Acesso 
secundário inacessível.
Circulação interna: Ambiente com desnível, com acesso somente por escadas.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Algumas mesas das salas são 
acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Observações:  Bebedouro  e  telefone  inacessíveis.
Visita: 28/11/2007

SECRETARIA DA FAZENDA
Endereço: Av. Vereador José Monteiro, no. 2233, Setor Nova Vila.
Telefone: 3269-2000
Funcionamento: Das 08:00h às 18:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:   Estacionamento   próprio   com   três   vagas   reservadas   para  
deficiente   físico   (em   frente   aos   blocos  A  e  B),   com  sinalização   horizontal   e  
vertical (não possui área de manobra).O Bloco D possui uma vaga reservada 
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para  deficiente  físico  com  sinalização  horizontal  e  vertical.
Circulação externa: Calçada ampla em bom estado de conservação, com 
rebaixamento  de  meio-fio  em  todos  os  blocos  e  faixa  sinalizada.  
Acesso   ao   estabelecimento:  Acesso   plano.   Edificação   em   dois   pavimentos.  
Bloco A com cápsula elevatória que permite acesso ao Bloco B pelo segundo 
piso. Auditório (Bloco A), com acesso por degraus e não possui banheiros 
acessíveis.
Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação.
Sanitários: Banheiro do bloco “D” acessíveis com barras de apoio instaladas 
fora  das  especificações  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro acessível. Elevador com botoeiras em Braille.
Observações:  Complexo  possui  seis  blocos  da  Administração,  o  atendimento  ao  
público é voltado apenas para os blocos A e B onde se encontram o secretário 
da fazenda e a administração direta, informática e RH. 
Visita: 08/04/2008

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO TCU - GOIÁS 
Endereço: Av. Couto Magalhães, nº. 277, Setor Bela Vista.
Telefone: 3255-9233
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 09:00 às 19:00hs

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada acessível, ampla e plana sem rebaixamento de 
meio-fio  para  pedestres  e  com  rebaixamento  para  carros.    
Acesso ao estabelecimento: Acesso no nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente de quatro pavimentos, com acesso vertical por 
elevador, sendo que para o mezanino o acesso é pelo elevador de serviço.
Mobiliário: Mesa de atendimento acessível.
Sanitários: Banheiro unissex com porta de 80 cm, lavatório e barras de apoio 
de 60 cm.
Visita: 18/12/2007
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO.
Endereço: R 07 c/ Av. Anhanguera , Setor Oeste
Telefone: 3201-3150 
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação  Externa:  Calçada  semi-acessível  com  meio-fio  rebaixado.  
Acesso ao Estabelecimento: Acesso principal com degrau e entrada secundária 
com rampa sem corrimão e inclinação superior a 8,33%.
Circulação Interna: Ambiente com desnível, sendo esse com acesso por 
elevador adaptado. 
Mobiliário: Mesas são acessíveis, Balcão de atendimento inacessível. 
Sanitários: Não possui sanitário acessível. 
Observações:  Bebedouro  e  telefone  inacessíveis.
Visita: 26/11/2007

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
- SEPLAN
Endereço: Pça Cívica, nº. 03, Setor Central.
Telefone: 3201-7800
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:   Estacionamento   com   uma   vaga   reservada   para   deficiente  
físico. 
Circulação  Externa:  Calçada  plana  sem   rebaixamento  de  meio-fio  com  piso  
antiderrapante.
Acesso ao Estabelecimento: Rampa lateral.
Circulação Interna: Ambiente com desníveis, acesso por rampas por elevador.
Mobiliário: Mesas de atendimento são inacessíveis.
Sanitários: Não possui sanitário acessível.
Equipamentos: Não possui bebedouros e os telefones públicos são acessíveis.
Visita: 30/10/2007
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SECRETARIA DE SEGURANCA PÚBLICA

Endereço: Av. Anhanguera, nº. 7364, Rodoviário.
Telefone: 3201-1055 / 3201-1004
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico,  próxima  à  entrada  lateral.  
Circulação   externa:   Calçada   inclinada,   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres  e  com  rebaixamento  de  meio-fio  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso lateral por rampa semi-acessível, não 
possui corrimão. Degrau de 7 cm na porta principal.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso através de rampas, 
com piso antiderrapante e inclinação superior a estabelecida pela Norma.  
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Observações:  Auditório  inacessível,  com  três  degraus.  Banco  Itaú  acessível,  
porém sem rebaixamento na calçada.
Visita: 18/12/2007

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO NO ESTADO 
DE GOIÁS 
Endereço: Rua João de Abreu, no. 427, Setor Oeste.
Telefone: 3095-5155
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00hs às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio e vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  acessível,  plana,  sem  rebaixamento  de  meio-fio  
para pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa, com corrimão dos dois lados, 
porém a inclinação é superior a 8,33%.
Circulação  interna:  Prédio  de  três  pavimentos  com  acesso  por  escadas.  Rampa  
para o acesso de carro ao subsolo, no qual se localiza o auditório.
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Mobiliário: Balcão de atendimento, na portaria somente uma altura. Mesas 
acessíveis.
Sanitários: Banheiro acessível, no térreo, com barras de apoio.
Observações:  O  auditório  não  possui  sanitários,  acesso  ao  palco  e  não  possui  
vagas reservadas para pessoas em cadeira de rodas.
Visita: 05/12/2007

SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA  
Endereço: 1a Avenida, c/ R 235, Setor Leste Universitário.
Telefone: 3946-1006
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana, porém não encontra em bom estado de 
conservação. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa, sem corrimãos.
Circulação interna: Ambiente plano sem desnível.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas da sala acessíveis.
Sanitários: Um banheiro unissex , sem barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis
Visita: 05/12/2007

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO 
INTEGRAL À SAÚDE. 
Endereço: Av. Anhanguera c/ Rua 220, Setor Coimbra (Ao lado do 
Hemocentro)
Telefone: 3200-1455
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  para  deficiente  físico.
Circulação Externa: Calçada inclinada com piso antiderrapante sem rebaixamento 
de  meio-fio  para  deficientes  com  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao Estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação menor 
que 8,33%. 
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Circulação Interna: Ambiente plano
Mobiliário: Mesas acessíveis, balcão de atendimento inacessível e bebedouro 
acessível. 
Sanitários: Banheiro unissex, sinalizado, porém com barras de apoio instaladas 
fora  das  especificações  da  norma.
Equipamentos: Telefone inacessível e bebedouro acessível.
Visita: 26/11/2007.

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Endereço: Av. Anhanguera, no 195, Setor Coimbra.
Telefone: 3201-4107
Funcionamento: Horário comercial. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico.
Circulação   Externa:   Calçada   inclinada   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
deficientes  com  rebaixamento  para  carros,  o  piso  é  antiderrapante  e  o  estado  
de conservação é ruim.
Acesso ao Estabelecimento: Acesso principal acessível, rampa com inclinação 
menor que 8,33%. 
Circulação Interna: Ambiente plano
Mobiliário: Mesas inacessíveis, balcão de atendimento inacessível. 
Sanitários: Banheiro unissex semi-acessível, sem barras de apoio.
Equipamentos: Telefone inacessível e bebedouro acessível. 
Visita: 26/11/2007.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUIZADO DA INFÂNCIA E DA 
JUVENTUDE
Endereço: Av. 85, nº. 745, Edifício Fátima, Setor Sul.
Telefone: 3236-9800
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h as 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante, ampla com rebaixamento 
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de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com um degrau de 12 cm, sem rampa 
para o acesso.
Circulação interna: Ambiente com quatro andares, com acesso por elevador e 
escadas.
Mobiliário: Balcão de atendimento e mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro e telefone acessíveis.
Visita: 05/12/2007

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Endereço: T-20, nº. 1403, Setor Bueno.
Telefone: 3901-3370 
Funcionamento: Segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 19:00h. *7ª à 13ª 
vara do trabalho. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação  Externa:  Calçada  inclinada  com  meio-fio  rebaixado.  
Acesso ao Estabelecimento: Entrada principal por escada. Entrada secundária 
plana no nível da calçada.
Circulação Interna: Ambiente com desnível, sendo estes com acesso por elevador. 
Mobiliário: Mesas e balcão de atendimento inacessíveis. 
Sanitário: Existe box nos sanitários masculino e feminino. Não possui lavatório 
interno no box e as barras não estão em conformidade com a Norma. 
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 14/12/2007

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – ADMINISTRAÇÃO

Endereço: Av. T-1, no.1403, Setor Bueno.
Telefone: 3201-3380 
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 19:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
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físico.
Circulação Externa: Calçada ampla de ladrilho que causa muita trepidação 
para cadeira de rodas e desconforto para sapatos com salto. 
Acesso ao Estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação inferior 
a 8,33%, piso antiderrapante e corrimãos.
Circulação Interna: Ambiente com desnível com acesso por elevador pelo 
subsolo.
Mobiliário: Mesas são acessíveis, balcão de atendimento não acessível. 
Sanitário: Possui um banheiro semi-acessível, com acessórios instalados fora 
das  especificações.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 12/12/2007

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Endereço: Praça Pedro Ludovico Teixeira, nº. 300, Setor central.
Telefone: 3521-2167 / 3521-2168
Funcionamento: Horário comercial. 

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:   Estacionamento   próprio   com   três   vagas   reservadas   para  
deficiente  físico  com  sinalização  horizontal  e  vertical.  A  1ª  em  frente  ao  prédio  
(na Praça Cívica); a 2ª no estacionamento (entrada na Avenida Tocantins); a 
3ª próxima à faixa de pedestres (pela Av. Goiás). 
Circulação  Externa:  Calçada  plana  com  meio-fio  rebaixado  em  frente  à  faixa  
de pedestres. 
Acesso ao Estabelecimento: Rampa na entrada principal com inclinação 
inferior a 8,33%. 
Circulação Interna: O Tribunal possui dois prédios. A circulação interna dos 
prédios é somente por escada. O prédio novo possui acesso lateral pela 
Avenida  Tocantins  com   identificação  na  recepção.  No  prédio  antigo  pela  Av.  
Goiás. 
Mobiliário: Mesas acessíveis e balcão de atendimento inacessível.
Sanitário: Porta principal com mola pesada. Box, separado por sexo, sem 
lavatório interno, pia externa alta e barras de apoio menores que 80 cm.
Visita: 01/11/2007
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VAPT VUPT – AV. ANHANGUERA  
Endereço: Av. Anhanguera, nº. 6268 Quadra 86, Setor Campinas
Telefone: 3201-6597
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 07:00 às 19:00h e sábado 
das 07:00 às 13:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação externa: Calçada plana com rebaixamento próximo ao estabelecimento.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal com acesso por rampa, sem corrimão.
Circulação  interna:  Ambiente  com  desnível,  com  acesso  por  elevador  –  cápsula  
exclusiva.
Mobiliário: Mesas acessíveis. Balcão de atendimento acessível.
Sanitários: Não possui banheiro acessível. 
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Observações:  Banco  Itaú  acessível.
Visita: 17/12/2007

VAPT VUPT – SHOPPING SEBBA 
Endereço: Av. Nero Macedo, nº. 200, Cidade Jardim.
Telefone: 3201-1240
Funcionamento:   De   segunda-feira   à   sexta-feira   e   pontos   facultativos   –   das  
07:00h às 19:00h e sábados das 07:00h às 13:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada acessível, plana. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal plano.
Circulação interna: Ambiente amplo e plano.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mesas da praça de alimentação 
acessíveis.
Sanitários: Possui banheiros acessíveis, sem barras de apoio e sinalização. 
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Visita: 07/12/2007
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VAPT-VUPT – CENTRO ADMINISTRATIVO - SERVIÇO INTEGRADO 
DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
Endereço: Praça Cívica, s/ nº., Setor Central.
Telefone: 3201-5008
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira, das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas 
para   deficiente   físico,   com   sinalização   horizontal,   vertical   e   faixa   lateral.   
Circulação externa: Calçada acessível, plana.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal com rampa, sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis, com acesso por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento, na recepção acessível.
Sanitários: Banheiro unissex acessíveis, com barras de apoio.
Observações:  Auditório  com  acesso  por  elevador  e  caixa  de  auto-atendimento  
acessível  ao  deficiente  visual.  Telefone  e  bebedouro  acessíveis.
Visita: 31/10/2007

VAPT-VUPT – SHOPPING BUENA VISTA 
Endereço: Av. T-4 com T-61, Setor Bueno.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio.
G1  e  G2  –  não  possui  vaga  reservada  para  deficiente  físico.
G3  e  G4  -  possui  quatro  vagas,  em  cada  pavimento,  reservadas  para  deficiente  
físico. Estacionamentos próximos ao elevador.
*   Três   vagas   reservadas   para   deficiente   físico   (Rua  T-61),   com   sinalização  
vertical fora da Norma e horizontal inexistente, com concregrama e sem faixa 
adicional de circulação.
*  Uma  vaga  reservada  para  deficiente  físico  pela  Av.  T-38.
Circulação externa: Calçada com piso antiderrapante. Não possui rebaixamento 
de  meio-fio  para  pedestres  possui  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por elevador 
Circulação interna: Ambiente amplo e plano, sem desníveis. 
Mobiliário: Balcão de atendimento na entrada principal acessível, parte mais 
baixa para acesso aos cadeirantes. Balcão de atendimento do Banco Itaú 
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dentro  do  Vapt  Vupt  com  altura  superior  as  estabelecidas  pela  Norma.  Guichê  
de atendimento individual preferencial, sem recuo frontal para entrada do 
cadeirante. 
Sanitários: Possui banheiros somente no shopping.
Visitas: 07/04/2008

CARTÓRIO

CARTÓRIO - 1° TABELIONATO DE NOTAS / SAMPAIO 
Endereço: Rua 03, nº. 1209, Setor Central.
Telefone: 3224-4209 
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 17:00h. 

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL 

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficientes  
físicos.
Circulação   Externa:   Calçada   ampla   com   rebaixamento   de   meio-fio   para  
deficiente  fora  das  especificações  da  Norma  com  piso  antiderrapante.  
Acesso ao Estabelecimento: O acesso principal possui um degrau de 10 cm, e 
outro de 5 cm da calçada.
Circulação Interna: Ambiente com desnível no ambiente, com acesso através 
de escadas.
Mobiliário: Mesas acessíveis e balcão de atendimento inacessível. 
Sanitário: Não possui sanitário acessível. 
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 28/11/2007.

CARTÓRIO ANTÔNIO DO PRADO
Endereço: Av. 24 de Outubro, nº. 928, Setor Campinas.
Telefone: 3233-0055
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio e vaga reservada para 
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deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  inclinada,  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso com um degrau de 2 cm na porta principal.
Circulação interna: Ambiente com desníveis, acesso por escada, porém o 
atendimento é somente no térreo e no salão (Galeria de noivas - onde são 
realizados casamentos).
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mesas acessíveis em diversos 
ambientes. 
Sanitários: Não possui sanitário acessível.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 18/12/2007

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL ANTÔNIO DO PRADO 
Endereço: Av. Vinte Quatro de Outubro, nº. 156, Setor Campinas.
Telefone: 3233-8005
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   inclinada   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carro próximo ao acesso principal. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa.
Circulação interna: Ambiente com desnível, acesso por escadas (no pavimento 
superior  funciona  somente  a  parte  administrativa  –  sem  acesso  ao  público)
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas acessíveis.
Sanitários: Possui banheiro acessível, sem barras de apoio.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Observações:  Se  necessário  os  deficientes  podem  ser  atendidos  no  carro.
Visita: 18/12/2007
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CONSELHOS REGIONAIS 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS - COREN
Endereço: Rua 38, no. 645, Setor Marista.
Telefone: 3242-2018
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 17:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio e vaga reservada para 
deficiente  físico.
Circulação   externa:   Calçada   plana,   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, porém com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa metálica móvel, sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente amplo de dois pavimentos, com acesso vertical 
por escadas e o atendimento é feito nos dois andares. 
Mobiliário: Mesas acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 27/12/2007

CONSELHO REGONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 
– CREA – GO 

Endereço: Rua 239, no 585 Setor Universitário
Telefone: 3221-6200 / 3221-6291
Funcionamento: Horário comercial

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  com  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  plana,  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal plano com um desnível de 4 cm 
na soleira. 
Circulação interna: Ambiente com desnível, acesso por elevador ou escadas.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis somente no pavimento térreo. 
Equipamentos: Bebedouro acessível.
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Observações:  Auditório  com  acesso  somente  pelos  fundos,  porém  com  rampa  
de inclinação superior a 8,33%
Visitas: 08/04/2008

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA 
Endereço: Av. T-2, nº. 1381, Setor Bueno.
Telefone: 3091-2233 / 3093-2262
Funcionamento: Horário comercial

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  plana,  sem  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por escadas. Acesso secundário 
pela T-49, por rampa, sem corrimãos.
Circulação interna: Ambiente com desnível, com acesso por escadas.
Mobiliário: Balcão de atendimento acessível. Mesas acessíveis.
Sanitários: Banheiros acessíveis com barras de apoio. 
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível.
Observações:  Auditório  acessível,  plano.
Visita: 08/01/2008

CONSELHO REGIONAL DE CONT. DE GOIÁS
Endereço: Rua 107, no. 151, Setor Sul.
Telefone: 3240-2211
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 17:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Possui estacionamento próprio, sem reserva de vaga para 
deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  sem   rebaixamento  de  meio-fio  para  pedestres,  
com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa, sem corrimão. 
Circulação   interna:   Ambiente   amplo   com   três   pavimentos   interligados   por  
escada e cápsula. 
Mobiliário: Mesas acessíveis.
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Sanitários:  Possui  box  separado  por  sexo,  com  barras  fora  das  especificações  
da Norma, com lavatório externo ao box.
Equipamentos: Bebedouro acessível.
Observações:  Possui  intérprete  de  libras.
Visita: 27/12/2007

OAB

CASAG OAB - CAIXA DE ASSIST. DOS ADVOGADOS DE 
GOIÁS 
Endereço: Av. Goiás c/ rua 001, nº. 60, Setor. Central
Telefone: 3524-8000 
Funcionamento: Horário comercial

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL   

Estacionamento:  Não  possui  estacionamento  para  deficiente  físico.
Circulação   Externa:   Calçada   plana   e   ampla   com   meio-fio   rebaixado   para  
deficiente.  
Acesso ao Estabelecimento: Entrada principal com rampa de inclinação 
superior a 8,33% e possui corrimãos.
Circulação Interna: Existe desnível no ambiente, com acesso através de elevador. 
Mobiliário: Mesas inacessíveis, balcão de atendimento e telefone acessível, 
bebedouro inacessível. 
Sanitários: Existe sanitário acessível unissex, sem barras de apoio instaladas.
Visita: 21/11/2007.

OAB - CAIXA DE ASSIST. DOS ADVOGADOS DE GOIÁS 
Endereço: Av. Goiás c/ rua 1, nº. 60, Setor Central.
Telefone: 3524-8000
Funcionamento: Horário comercial.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
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Circulação  externa:  Calçada  inclinada,  com  meio  fio  rebaixado.
Acesso ao estabelecimento: Entrada principal por rampa semi-acessível, com 
corrimão.
Circulação interna: Ambiente com desnível, com acesso vertical por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas inacessíveis.
Sanitários:  Possui  banheiro  unissex  com  barras  de  apoio,  lavatório  e  espaço  suficiente.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis 
Visita: 21/11/2007

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Endereço: Rua 1121, no. 200, Setor Marista.
Telefone: 3238-2038
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL 

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico  no  sub-solo  ao  lado  do  elevador.  
Circulação   externa:   Calçada   ampla   e   plana,   sem   rebaixamento   de  meio-fio  
para pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por escada, sendo acessível 
apenas pelo subsolo por elevador.
Circulação interna: Ambiente amplo com quatro pavimentos, com acesso 
vertical por escadas ou por elevador.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível e mesas acessíveis.
Sanitários:  Box  acessível,  com  barras  de  apoio  fora  das  especificações  da  Norma.
Equipamentos: Elevador não possui botoeira acessível.
Observações:  Anexo,  prédio  de  auditório  com  rampa  de  acesso  sem  corrimão,  
com banheiro acessível e sem local reservado para cadeirantes.
Visita: 27/12/2007

PET SHOP

HOSPITAL VETERINÁRIO SANTA CLARA 
Endereço: Av. C-231 com T-9, nº. 717, Jardim América.
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Telefone: 3251-4924 
Funcionamento: 24 horas

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  físico.
Circulação   externa:   Calçada   inclinada   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
deficiente,  com  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal, com rampa com inclinação 
superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente plano.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas dos consultórios acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro acessível e telefone inacessível 
Visita: 12/12/2007

DOG CENTER - CLÍNICA VETERINÁRIA
Endereço: Av. T-1, Quadra 33 Lote 01, Setor Bueno
Telefone: 3275-1202
Funcionamento: Segunda-feira das 08:00h às 18:00h e sábado das 08:00h às 
12:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com uma vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres, com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal através de rampa, sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente plano, sem desníveis.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas do consultório acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos:  Bebedouro e telefone inacessíveis. Buscam e levam os animais 
nas  residências.
Visita: 13/12/2007

AMIGÃO CLÍNICA E PETSHOP 
Endereço: Avenida T-11, no. 491, Setor Bueno.
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Telefone: 3945-4458
Funcionamento: De segunda-feira a sábado das 08:00h às 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação   externa:   Calçada   ampla   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por duas entradas, sendo uma com degrau 
de 5 cm e a outra com rampa sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente amplo com desníveis entre 5 cm a 10 cm. 
Mobiliário: Balcão de mostruário de produtos, acessível e balcão inacessível. 
Sanitários: Banheiro feminino acessível, sem barras de apoio.
Visita: 19/12/2007

TEMPLOS RELIGIOSOS 

IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS - CATEDRAL DA FAMÍLIA 
Endereço: Alameda Ricardo Paranhos, nº. 728, Setor Marista.
Telefone: 3281-4918
Funcionamento: Cultos nas quartas-feiras 19:30h e 21:30h e domingos 9:00h 
e 18:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:   Estacionamento   próprio   com   três   vagas   reservadas   para  
deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada acessível, plana e ampla sem rebaixamento de 
meio-fio  para  pedestres  e  com  rebaixamento  para  carros.  
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por escadas e o secundário pela 
garagem  por  rampa  e  com  corrimão  fora  das  especificações  da  Norma.
Circulação interna: Ambiente em dois pavimentos, sendo o primeiro espaçoso 
e plano e o segundo, mezanino, acessível somente pela escada. 
Sanitários: Banheiro unissex acessível no estacionamento, sem barras de 
apoio  e  acessórios  fora  da  altura  especificada  pela  Norma.
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Visita: 11/12/2007

CATEDRAL METROPOLITANA DE GOIÂNIA 
Endereço: Rua 10, Praça Dom Emanuel, Setor Central.
Telefone: 3223-4581

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Estacionamento próprio com duas vagas reservadas para 
deficiente   com   sinalização   horizontal,   localizadas   próximas   às   entradas  
principais. 
Circulação externa: Calçada antiderrapante, com circulação livre e ampla e 
com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 8,33% na 
entrada principal e pela rua 14. As demais entradas são somente por degraus.
Circulação interna: Ambiente plano sem desnível, porem sem acesso ao altar.
Mobiliário: Bancos de madeira.
Sanitários: Não possui sanitário acessível.
Observações:  Não  existe  bebedouros  e  telefones  públicos  acessíveis.
Visita: 30/10/2007

CATEDRAL METROPOLITANA - PARÓQUIA NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA
Endereço: Praça D. Emanuel, s/n, Centro. 
Telefone: 3223-4581
Funcionamento: Segundas-feiras das 13:00h às 17:00h, terças-feiras e sextas-
feiras das 08:00h às 17:00h e sábados das 09:00 às 11:00h e horários de missa.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:   Estacionamento   próprio   com   três   vagas   reservadas   para  
deficiente  físico.  
Circulação  externa:  Calçada  ampla  e  plana  sem  rebaixamento  de  meio-fio  para  
pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa com inclinação superior a 
8,33% e sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente único, amplo e de fácil circulação. 
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
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Visita: 10/11/2007

IGREJA ATENEU DOM BOSCO 
Endereço: Alameda Buritis, Setor Central.
Telefone: 3224-1733
Funcionamento: Horário comercial (secretaria).

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  

Estacionamento:  Estacionamento  com  uma  vaga  reservada  para  deficiente  físico.   
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampas, sendo uma a mesma da 
entrada de veículos para eventos e a outra semi-acessível, não possui corrimão, 
essa  é  a  que  dá  acesso  ao  salão  principal  de  celebrações.
Circulação interna: Ambiente acessível, plano.
Mobiliário: O mobiliário é inacessível, bancos de madeira.
Sanitários: Possui dois banheiros semi-acessíveis, com barras de apoio, porém 
com  dimensões  inferiores  às  estabelecidas  pela  Norma.    
Visita: 14/11/2007

IGREJA MATRIZ DE CAMPINAS
Endereço: Pça Santo Afonso, Setor Campinas.
Telefone: 3533-5310
Funcionamento: Horário comercial para secretaria e horários diversos de missas.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  em  pedra,  com  rebaixamento  de  meio-fio  próximo  
a entrada do salão principal.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente com desnível (altar) com acesso somente por 
escadas.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível.
Sanitários: Banheiros acessíveis, fora da igreja, com barras de apoio liberados 
somente  nos  horários  das  celebrações.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
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Visita: 18/12/2007

IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS. 
Endereço: Av. Goiás, no 1449, Setor Central.
Telefone: 4008-7404
Funcionamento:  De  segunda-feira  a  domingo,  nos  horários  das  celebrações.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:   Estacionamento   próprio   com   três   vagas   reservadas   para  
deficiente  físico.
Circulação  externa:  Calçada  acessível,  plana,  sem  rebaixamento  de  meio-fio  
para pedestres e com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por escadas e secundário lateral 
com acesso por rampa de inclinação superior a 8,33%.
Circulação interna: Ambiente com desnível e acesso por rampa. O acesso para 
o  altar  de  celebrações  é  somente  por  degraus.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. O mobiliário do salão de 
celebrações  são  bancos  de  madeira.
Sanitários:  Banheiros  acessíveis,  com  barras  de  apoio   (fixadas  em  “L”)   fora  
das  especificações  da  Norma.
Equipamentos: Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 07/01/2008

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA ROSA MÍSTICA 
Endereço: Av. T-10 c/ T-11, Praça T-24, Setor Bueno.
Telefone: 3285-5720
Funcionamento: Horário de missas, de segunda-feira à sexta-feira às 19:00h, 
às quartas-feiras missa com novena as 16:00h e às 19:00h, sábados às 18:00h 
e domingos às 08:00h, às 10:00h, às 18:00h e às 20:00h.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio e vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada plana em bom estado de conservação, sem 
rebaixamento  de  meio-fio  para  pedestres  e  com  rebaixamento  para  carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal acessível por rampa com 
inclinação superior a 8,33% e não possui corrimãos. 
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Circulação interna: Ambiente amplo de fácil circulação com desnível para o altar.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Visita: 27/11/2007

PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA
Endereço: R C-0014, nº.155, Vila Canaã.
Telefone: 
Funcionamento: Horários de missas e cursos. Horário comercial para secretaria.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio e vaga reservada para 
deficiente  físico.  
Circulação externa: Calçada plana e com área de circulação.
Acesso ao estabelecimento: Acesso plano no mesmo nível da calçada.
Circulação interna: Ambiente com pequeno desnível, acessível por escadas.
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Observações:  Estabelecimento  com  intérprete  de  libras  durante  as  missas.
Visita: 07/12/2008

PARÓQUIA SÃO PAULO APÓSTOLO 
Endereço: Avenida T-7, nº. 295, Setor Oeste.
Telefone: 3251-0052
Funcionamento: De segunda-feira à sexta-feira das 08:00h às 17:00h e 
sábados das 08:00h às 11:00h e horários de missas.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  acessível,  plana  sem  rebaixamento  de  meio-fio  
para pedestres com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampas com inclinação superior a 
8,33% e sem corrimão.
Circulação interna: Ambiente plano de fácil circulação com desnível para o altar.
Mobiliário: Bancos de madeira
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Visita: 05/12/2007
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SARA NOSSA TERRA 
Endereço: Avenida T-13, no.785, Setor Bueno.
Telefone: 3515-8700
Funcionamento: Culto de segunda-feira à quinta-feira das 20:00h às 22:30h, 
quartas-feiras às 15:30h, sábados 17:00h às 23:00h e domingos das 18:00h 
às 23:00h.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento:  Estacionamento  próprio,  sem  vaga  reservada  para  deficiente.   
Circulação   externa:   Calçada   plana   sem   rebaixamento   de   meio-fio   para  
pedestres com rebaixamento para carros.
Acesso ao estabelecimento: Estabelecimento no nível da calçada. 
Circulação interna: Ambiente amplo com cadeiras de plástico móveis e parte 
do  salão  com  três  degraus  de  15  cm.
Sanitários: Box separado por sexo com porta de 75 cm, espaço amplo, sem 
lavatório interno no box e sem barras de apoio 
Visita: 20/12/2007

TERMINAIS COLETIVOS

TERMINAL DAS BANDEIRAS 
Endereço: Av.T-9, Jardim Europa.
Funcionamento: Das 05:00h às 24:00h diariamente.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação externa: Calçada acessível, plana. 
Acesso ao estabelecimento: Acesso por rampa semi-acessível, sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis, acessíveis por rampa. Não possui 
box  de  embarque  para  portadores  de  deficiência.    
Sanitários: Não possui banheiros acessíveis.
Equipamentos: Bebedouro e telefone acessíveis.
Visita: 08/01/2008
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TERMINAL DO DERGO
Endereço: Av. Anhanguera, Setor Rodoviário.
Funcionamento: Das 05:00h às 24:00h diariamente.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada acessível, plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa semi-acessível, sem 
corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com pequenos desníveis, com acesso por rampas.
Sanitários: Possui um banheiro semi-acessível, sem barras de apoio (a chave 
fica  com  funcionário  do  terminal)
Observações:  Possui  box  para  embarque  e  desembarque  de  deficiente  físico.  
Bebedouro e telefone inacessíveis.
Visita: 18/12/2007

TERMINAL PADRE PELÁGIO 
Endereço: Av. Anhanguera, Bairro Ipiranga.
Funcionamento: Das 05:00h às 24:00h diariamente.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio.
Circulação externa: Calçada acessível, plana.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa, sem corrimão. 
Circulação interna: Ambiente com pequenos desníveis e com acesso por rampas. 
Sanitários:  Banheiro  semi-acessível,  sem  barras  de  apoio  (a  chave  fica  com  
funcionário do terminal)
Observações:  Possui  box  para  embarque  e  desembarque  de  deficiente  físico.  
Equipamentos: Bebedouro e telefone acessíveis. 
Visita: 18/12/2007

TERMINAL PRAÇA DA BÍBLIA 
Endereço: Av. Anhanguera, Praça da Bíblia, Setor Leste Universitário.
Funcionamento: Das 05:00h às 24:00h diariamente.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL  
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Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada acessível, plana, com uma faixa livre de circulação 
de  60  cm.  Possui  rebaixamento  de  meio-fio  nas  entradas  principais.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação maior 
que 8,33%. 
Circulação interna: Ambiente com desníveis dentro da plataforma, acessíveis 
por  rampas  e  box  de  embarque  para  deficientes.
Sinalização: Existente para embarque de cadeirantes.
Sanitários: Banheiro acessível unissex, sem barras de apoio.
Visita: 10/04/2008

TERMINAL PRAÇA A 
Endereço: Av. Anhanguera, Praça A, Setor Coimbra. 
Funcionamento: Das 05:00h às 24:00h diariamente.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL 

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana com vão livre conforme a Norma.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação menor 
que 8,33%. 
Circulação interna: Ambiente com pequenos desníveis, acessíveis por rampas 
e  box  de  entrada  para  deficientes.
Sanitários: Banheiro unissex acessível sem barras de apoio.
OBS:  O  banheiro  acessível  fica  trancado  e  a  chave  fica  em  poder  da  ACITEG.

Observações:  Telefone  acessível.
Visita: 10/04/2008

ESTAÇÃO ISIDÓRIA  
Endereço: Praça Isidória de Almeida Barbosa, Setor Pedro Ludovico.
Funcionamento: Das 05:00h às 24:00h diariamente.

CLASSIFICAÇÃO: SEMI ACESSÍVEL

Estacionamento: Não possui estacionamento próprio. 
Circulação externa: Calçada plana com vão livre conforme a Norma. Não 
possui faixa de pedestre na entrada principal.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa com inclinação menor 
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que 8,33%, na entrada do terminal.
Circulação interna: Ambiente com pequenos desníveis, acessíveis por rampas.
Sanitários: Banheiro unissex acessível com barras de apoio fora das 
especificações  da  Norma.
OBS:  O  banheiro  acessível  fica  trancado  e  a  chave  fica  em  poder  da  ACITEG.

Observações:  Telefone  acessível.
Visita: 10/04/2008

TERMINAIS RODOVIÁRIOS

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE CAMPINAS 
Endereço: Rua 13, Setor Norte Aeroviário.
Telefone: 3271-4588
Funcionamento: Conforme horários de saídas e chegadas de ônibus estaduais 
e interestaduais.

CLASSIFICAÇÃO: INACESSÍVEL   

Estacionamento:  Estacionamento  próprio  sem  vagas  reservadas  para  deficiente  
físico. 
Circulação  externa:  Calçada  inclinada  com  rebaixamento  de  meio-fio  fora  das  
especificações  da  Norma.
Acesso ao estabelecimento: Acesso principal por rampa semi-acessível, sem 
corrimão. 
Circulação interna: Ambiente plano.
Mobiliário: Balcão de atendimento inacessível. Mesas de lanchonete acessíveis.
Sanitários: Não possui banheiro acessível.
Equipamentos: Bebedouro inacessível e telefone acessível.
Visita: 19/12/2007

TERMINAL RODOVIÁRIO DE GOIÂNIA
Ver Araguaia Shopping.


