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Seu Antonio e dona Ana 

moram no interior do 

Piauí, numa cidade

chamada Oeiras

Com a proximidade das festas de fim de ano, ambos 

gostariam de visitar os filhos e netos em São Paulo 



Porém, como o dinheiro 
da aposentadoria é 

pouco para as despesas 
pessoais, essa viagem 
parece um sonho cada 

vez mais distante... 

O que eles não sabem ainda 

é que a lei garante a 

gratuidade no transporte 

público para pessoas com 

mais de 60 anos. E você, 

sabe quais os requisitos? 

Vem que a 

gente te explica 

direitinho! 

De olho nos requisitos



Renda mensal até dois salários 

mínimos

Apresentar documento original 

com foto

Comprovante de renda: carteira 

de trabalho, contracheque, 

carnê ou declaração  do INSS, 

Extrato de benefício ou declaração 

do regime de previdência social 

público ou privado; 

Documento ou carteira emitida 

pelas Secretarias Estaduais ou 

Municipais de Assistência Social ou 

congêneres

Lembrando que são dois 

benefícios: ou gratuidade 

total ou, no mínimo,  desconto 

de 50%, de acordo com a 

disponibilidade da empresa de 

transporte 

Da gratuidade: 30 dias úteis a 3

horas de antecedência

Do desconto: Para distância de até

500 km, com, no máximo, seis horas

de antecedência; Acima de 500 km,

com, no máximo, doze horas de

antecedência

Qual prazo para solicitar o 

benefício?



Lembram de Seu Antonio e 

Dona Ana? Contamos a eles

sobre esses direitos...olha a 

alegria de quem vai passar

as festas de fim de ano ao

lado da família! 

A Lei Federal nº 10.741, de 1º 

de outubro de 2003, 

conhecida como Estatuto do 

Idoso traz inúmeros benefícios 

e direitos para os idosos.

Informe-se e aproveite!  
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