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Os horários de funcionamento dos serviços mencionados no
guia são
atualizado em novembro de 2021 Março 2022 e pode variar,
é importante ligar e verificar na internet:
https://crimilano.it/servizi-di-base
https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizisociali/immigrazione
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Para entrar regularmente en Italia es necesario tener un
visado de entrada. Para permanecer en Italia regularmente
más tiempo que la visa, debe solicitar un permiso de residencia.

INFORMAÇÃO BÁSICA
A Itália é uma península dividida em 20 regiões, banhada pelo
Mar Mediterrâneo e limitada ao norte pela França, Suíça, Áustria e Eslovênia.
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Os primeiros passos são os mais difíceis e importantes, as
autoridades competentes nem sempre dão informações inequívocas e as indicações podem mudar ao fim de meses.
Existem várias organizações às quais você pode solicitar
suporte (consulte a lista na página entre em contato com os
ESCRITÓRIOS DE IMIGRAÇÃO página 47)
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1-2-3 OS PRIMEIROS PASSOS

Conheça seus direitos
Você tem o direito de buscar proteção internacional se
for discriminado ou perseguido e se estiver arriscando sua vida
no país de origem, mesmo que não tenha entrado legalmente
na Itália.
Você tem o direito de receber informações das autoridades em um idioma que entenda sobre seus direitos, procedimentos legais e prazos relacionados, mesmo com a ajuda de
um intérprete.
Tem direito a assistência médica, mesmo que não esteja regularmente documentado.
Tem o direito de ser acolhido num estabelecimento de
acolhimento se não tiver meios de subsistência, um centro de
acolhimento, um estabelecimento para os sem-abrigo.
Tem direito a ter um advogado, se necessário, a expensas do Estado italiano se não tiver meios de subsistência.
Tem direito a um programa de proteção dedicado se for
mais vulnerável, se for um menor solitário, uma mulher vítima
de tráfico, uma família com filhos menores, se tiver problemas
psicofísicos.
10

1-2-3 OS PRIMEIROS PASSOS

Se você chegar na Itália sem visto, a polícia pode detê-lo,
eles pedirão seu nome, sobrenome, cidadania e passaporte,
eles poderão tirar suas impressões digitais e você será
identificado. Na esquadra da polícia pode solicitar proteção
internacional.
Se você receber uma “ordem de repatriação”, você tem 15
dias para solicitar proteção internacional se pretende
permanecer na Itália.
Guarde todos os documentos que lhe são entregues.
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1-2-3 OS PRIMEIROS PASSOS

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

1

Se você está fugindo de seu país
porque arrisca sua vida, quando
chegar na Itália, diga à polícia de
fronteira que deseja perguntar Se
você fugir do seu país porque arrisca sua vida, ao chegar à Itália,
declare à polícia de fronteira que
deseja pedir asilo, você pode
solicitá-lo por escrito.

4

No dia da nomeação
terá que contar a sua
história à Comissão
Territorial, explicar detalhadamente as razões
da sua fuga e a sua
história.

5

A Comissão pode decidir
se aceita o seu pedido de
proteção e concede-lhe uma
autorização de residência
como refugiado, ou outro tipo
de proteção.
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2

Terá de se dirigir à esquadra da
polícia para preencher o
formulário C3 onde poderá
escrever os seus dados
pessoais e os motivos da sua
fuga.

3

Você receberá uma autorização
temporária como requerente
de asilo e uma nomeação na
Comissão Territorial.

6

Se a Comissão rejeitar o
seu pedido, pode recorrer
a um advogado.

1-2-3 OS PRIMEIROS PASSOS

Você pode pedir ajuda às autoridades policiais de um
intérprete se não entender.
O tempo de espera para receber a autorização de
residência pode ser muito longo.
Durante o recurso você pode ficar na Itália até que o juiz
responda.
As autoridades policiais podem ser agressivas, responder a provocações pode criar problemas e colocá-lo em
perigo.
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1-2-3 OS PRIMEIROS PASSOS

Autorização de residência
Todos os cidadãos não europeus são obrigados a ter uma autorização de residência.
Se você deseja permanecer regularmente na Itália, após 8
dias da sua entrada, você deve solicitar uma autorização de
residência por mais de três meses, ou apresentar a declaração
de presença se permanecer por menos de 90 dias. Você deve
entrar em contato com o escritório de imigração da sede da
polícia e seguir as instruções que você encontra no site
prenotafacile.poliziadistato.it

EXISTEM DIVERSOS TIPOS DE AUTORIZAÇÃO DE
RESIDÊNCIA LIGADOS AOS MOTIVOS DA SUA ESTADIA NA ITÁLIA:
para visitas, negócios e turismo com duração de 3 meses;
para trabalho sazonal com duração de 9 meses;
Para a frequência de um curso de estudo ou formação profissional com a duração de 1 ano;
por trabalho por conta própria, por trabalho subordinado com
duração de 2 anos;
para reagrupamento familiar por tempo indeterminado;
proteção internacional de duração diferente (1, 2 ou 5 anos).
14

1-2-3 OS PRIMEIROS PASSOS

A renovação do título de residência deve ser solicitada à
esquadra de polícia responsável pela província de
residência com uma antecedência mínima de 60 dias
em relação à data de caducidade, para verificação das
condições previstas.
O pedido de autorização de residência custa
entre 70€ e 130€.
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1-2-3 OS PRIMEIROS PASSOS

SITES INSTITUCIONAIS
poliziadistato.it
(onde baixar o formulário de hospitalidade)
prefmi.it
(se tiver uma autorização para fins de trabalho e de reagrupamento familiar)
prenotafacile.poliziadistato.it
(para marcar uma consulta nos escritórios de imigração
da sede da polícia)
portaleimmigrazione.it
(para encontrar o kit nos correios)
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1-2-3 OS PRIMEIROS PASSOS

No momento da solicitação, as autoridades competentes normalmente exigem um documento de identidade original fornecido pelo seu país de origem para
verificar sua identidade, caso você solicite proteção
internacional seu passaporte será retirado.
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1-2-3 OS PRIMEIROS PASSOS

Código fiscal e residência
Depois de obter a autorização de residência, você pode solicitar o código fiscal diretamente na “Agenzia delle Entrate”. O
código fiscal é um documento de identificação atribuído a cada
cidadão que permite o acesso a alguns serviços públicos e
privados (saúde, segurança social, impostos, conta bancária..).
Uma vez obtida a autorização de residência e o “Código Fiscal”, pode solicitar o Registo de Registo (residência) e o Bilhete
de Identidade nas Conservatórias.
Visite o site residenzami.it
Entre em contato com os ESCRITÓRIOS DE IMIGRAÇÃO
página 47
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1-2-3 OS PRIMEIROS PASSOS

MAPA DE MILÃO

Milão é dividida em 9 áreas chamadas Municípios
Os municípios oferecem alguns serviços, incluindo residenza.

FIERA,
QUARTO OGGIARO

STAZIONE GARIBALDI,
NIGUARDA

STAZIONE CENTRALE,
VIA PADOVA,
CRESCENZAGO

BAGGIO, SAN SIRO,
LAMPUGNANO

LAMBRATE, VENEZIA

DUOMO

PORTA VITTORIA,
FORLANINI, CORVETTO

GIAMBELLINO, BARONA,
PORTA GENOVA

GRATOSOGLIO,
CHIESA ROSSA
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SAÚDE

Na Itália o direito à saúde é garantido a todos, mesmo aqueles
que não possuem os documentos.
Para visitas urgentes y condiciones graves puede acudir a la
sala de emergencias de los hospitales.
Para visitas urgentes e condições graves, você pode ir ao pronto-socorro dos hospitais.
Se necessitar de um exame médico e fazer exames, deve
primeiro registar-se no Serviço Nacional de Saúde nos
escritórios das Autoridades Sociais de Saúde Territoriais
(ASST).
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SAÚDE

A lei italiana reconhece a saúde como um direito fundamental
do indivíduo. Os cuidados de saúde são acessíveis a todos
através do Serviço Nacional de Saúde (SSN).
O SSN presta um vasto leque de serviços de saúde em reconhecidos centros públicos ou privados. O acesso pode ser gratuito ou requerer o pagamento de um ticket.
Para se registrar no SSN você deve ter:
cópia de uma autorização de residência válida ou recibo
do pedido de autorização de residência,
documento de identidade (passaporte ou documento
equivalente)
Código fiscal
documento comprovativo de residência ou declaração
de residência efetiva.

Para a cidade de Milão, as ASST que prestam os serviços são:
ASST Grande Ospedale Niguarda per il Municipio 9,
ASST Fatebenefratelli Sacco per i Municipi 1- 2- 3-4-8,
ASST Santi Paolo e Carlo per i Municipio 5-6-7.
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SAÚDE

O registro no SSN garante:
a emissão do Cartão de Saúde,
a possibilidade de escolher um clínico geral e um pediatra se tiver filhos até 14 anos,
assistência à mulher durante a gravidez, parto e no
período pós-parto,
a possibilidade de interromper a gravidez sem declarar
os dados pessoais,
acessar a clínica da família para receber assistência
social e de saúde se for mulher, casal, família,
recorrer a visitas especializadas,
receber vacinas,
a possibilidade de solicitar a isenção do pagamento
das despesas de saúde (ticket).

24

SAÚDE

Se não tiver documentos pode pedir um cartão especial, chama-se STP (estrangeiros presentes temporariamente), tem a
duração de 6 meses e pode ser renovado.
Na Itália, a lei proíbe os estabelecimentos de saúde de comunicar à polícia a presença de estrangeiros sem autorização de
residência, exceto em casos de denúncia (exemplo: pessoa
vítima de agressão).
Se você tem filhos menores, entre em contato com seu pediatra
ou clínica da família para obter informações e orientações sobre as vacinas. Na Itália, algumas vacinas são exigidas por lei.

25

SAÚDE

Verifique o endereço em seus documentos para saber para
qual ASST ir.
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SAÚDE

Isenção de Despesas de Saúde
O Sistema Nacional de Saúde prevê o pagamento de uma
determinada taxa (ticket) pelos serviços solicitados, o custo
varia de acordo com o serviço solicitado (consultas, análises,
medicamentos).
É possível pagar menos ou não pagar o ticket por motivos de:
idade, renda, desemprego,
patologia (doenças crônicas),
diagnóstico precoce de tumores,
gravidez,
doenças raras,
incapacidade,
teste de HIV.

De acordo com os diferentes casos é necessário apresentar alguns documentos para solicitar a isenção (situação de desemprego, atestados médicos, declaração de indigência)
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SAÚDE

Saúde sexual

Ter relações sexuais é saudável, é importante que a relação
se dê entre as pessoas que consentem. Existem alguns riscos
dos quais você pode se proteger usando preservativos comuns
para evitar gravidezes indesejadas e infecções.
As infecções mais comuns:

HIV é um vírus e também é transmitido através da
troca de seringas, ou de mãe para filho durante o parto. Se não
for tratada, faz com que a AIDS se torne uma doença fatal. Na
Itália, todas as pessoas soropositivas são tratadas gratuitamente, independentemente de sua origem e dos documentos
que possuem.
HEPATITE VIRAL existem três formas principais, A, B
e C, e afetam o fígado.
SÍFILIS é uma infecção bacteriana que é transmitida
através do contato com as membranas mucosas (genitais,
ânus ou boca) de uma pessoa infectada. Manifesta-se através
de manchas vermelhas na boca, nos genitais ou espalhadas
pelo corpo, palmas das mãos e pés. Se não for diagnosticada e
tratada, a sífilis pode levar a danos permanentes. Cura-se com
antibioticoterapia específica, mas infelizmente a infecção pode
ser contraída novamente.
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SAÚDE

CLAMIDIA y GONORREA Os sintomas de clamídia e
gonorreia podem ser ardor ao urinar, secreções mais ou menos
espessas dos genitais ou desconforto no ânus. Ambas as
infecções são tratadas com segurança com antibioticoterapia específica, sendo importante não negligenciá-las para evitar danos
permanentes.

Se você tem relações sexuais frequentes e não usa preservativo, é importante que você faça exames regulares no centro
MTS.
Por meio de exames é possível saber se você contraiu uma
infecção.
As formas mais comuns de infecções podem ser tratadas.
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ESCOLA E EDUCAÇÃO

Na Itália, a escolaridade obrigatória varia de 6 a 16
anos. A educação pública é gratuita para todas as
crianças.
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ESCOLA E EDUCAÇÃO

O sistema escolar italiano é dividido em três fases :
Primeiro ciclo de ensino, que inclui:
• escola primária ou primária, com duração de cinco
anos, obrigatória para menores de todas as nacionalidades que completem 6 anos até 31 de dezembro do
ano letivo
em andamento
• ensino secundário inferior ou ensino médio, com
duração de três anos e obrigatório para menores de
todas as nacionalidades que tenham concluído o ensino fundamental. O primeiro ciclo de ensino termina
com o exame para obtenção da licençamédia.
Segundo ciclo de ensino, o ensino secundário
superior, com duração de cinco anos. É dividido em
liceos, institutos técnicos e institutos profissionais. O
segundo ciclo termina com o exame de bacharelato
que dá acesso ao ensino superior.

Ensino médio, que inclui:
• Universidade
• Formação artística e musical superior
e Coreutica
• cursos de formação superior.
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ESCOLA E EDUCAÇÃO

Existem 11 universidades públicas e privadas em Milão, cada
uma com seu próprio sistema de admissão e características
particulares. Você pode solicitar a admissão diretamente de seu
país de origem e solicitar um visto de estudo quando for aceito
ou após sua chegada à Itália.
Para saber mais, acesse o site yesmilano.it

SITES INSTITUCIONAIS
Para o ciclo primário “Poli Start” do Municipio onde vive.
Para o ciclo secundário
Ed.CercoOffroScuola@comune.milano.it
Para formação profissional
PSS.CentroCultureMondo@comune.milano.it.
Para o ensino superior, o Informagiovani
comune.milano.it/giovani e facebook.com/informagiovani
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ESCOLA E EDUCAÇÃO

Para acessar o sistema escolar italiano, você precisará ter
documentos que comprovem seu nível de educação.
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ESCOLA E EDUCAÇÃO

Cursos de italiano
Antes de se matricular em um curso de italiano, geralmente
você deverá passar por um exame para avaliar seu nível de
conhecimento do idioma.
Existem cursos para todos os níveis, mesmo para iniciantes
(A1) que não falam italiano.
Você pode encontrar o curso de idiomas que melhor se adapta
a você consultando o site milano.italianostranieri.org
Você pode se inscrever em cursos de italiano de vários níveis
oferecidos pelas escolas estaduais da CPIA no site cpia5milanocentrale.edu.it ou em escolas particulares reconhecidas.
Você também pode se inscrever em cursos oferecidos pelo
Município de Milão.
Visite o site lingueincomune.it para saber quais cursos estão
sendo oferecidos no momento.
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TRABALHO

O mercado de trabalho na Itália pode ser muito competitivo
e as condições de trabalho nem sempre são boas.
A possibilidade de encontrar um emprego mais ou menos
rapidamente depende de fatores econômicos, das qualificações e habilidades do candidato e também do seu
domínio da língua italiana.
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TRABALHO

Além dos serviços públicos listados neste guia, é possível procurar trabalho por meio de agências privadas, sites e
plataformas de rede dedicadas. Os estudantes internacionais
também podem entrar em contato com os serviços de carreira
de suas universidades.
A Agência Metropolitana AFOL promove serviços de formação
profissional e orientação profissional. Visite o site afolmet.it
para encontrar vagas de emprego
ou vá ao escritório na via Soderini, 24.
Várias organizações públicas e privadas organizam cursos para
residentes estrangeiros com autorização de residência válida
para obter uma qualificação profissional para entrar no mundo
do trabalho:
no site “Lavoro e Formazione in Comune” (lavoroeformazioneincomune.it) você pode encontrar cursos de idiomas
organizados pelo Setor de Trabalho e Formação e a possibilidade de obter certificações. Você também pode saber mais em
lingueincomune.it. O serviço oferece cursos de italiano para
estrangeiros e cursos de idiomas europeus e orientais,
o Município de Milão oferece uma escola de formação
profissional. Para ver os cursos disponíveis, acesse o site comune.milano.it/giovani e acesse a seção “Pagine Giovani”. Em
seguida, clique em “Ofertas de Estudo e Formação” e “Centros
de Formação Profissional”.
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TRABALHO

Os serviços de aconselhamento profissional estão disponíveis
nos seguintes centros:
Centro de Mediação Trabalhista (CELAV), via San
Tomaso, 3, tel. 02 8846 8147. Aberto de segunda a sexta das 9
às 13,
Unidades Políticas de Inclusão e Imigração, via Scaldasole, 5 tel. 02 884 48246,
WeMi Tate, Colf and Badanti no centro WeMi na via
Statuto, 15, para se candidatar a um emprego como cuidador
você precisará preencher o formulário online no link wemi.
milano.it e ter uma entrevista com um serviço operador,
o Serviço de Apoio ao Emprego Ativo oferece acolhimento e orientação aos candidatos a emprego, está localizado
na viale D’Annunzio, 15. Para marcar uma consulta, ligue para
02 8844 8547 ou 02 8844 8555 de segunda a sexta das 9:00 às
13:00 e das 14h às 17h.
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CONTATOS E SERVIÇOS BÁSICOS

Exames médicos são necessários antes de entrar nos dormitórios.
1. O teste de mantoux.
2. O cotonete COVID 19.
3. O exame médico de aptidão para a vida comunitária.
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CONTATOS E SERVIÇOS BÁSICOS

CASC
O Centro de Ajuda da Estação Central (CASC) é o escritório do
Município de Milão ao qual você pode entrar em contato se não
tiver pessoa de contato para pedir ajuda na cidade e estiver em
estado de necessidade, você pode:
recepção noturna e diurna,
orientação aos serviços (cantinas, chuveiros, instalações
médicas, assistência jurídica, etc.),
mesa de escuta.
O CASC fica na Via Sammartini 118, não muito longe da entrada da Estação Central: 15 minutos a pé, 5 minutos de ônibus
87.
Acesso livre segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 9h às 13h
e das 14h às 18h; Quarta-feira das 14h00 às 18h00.
Apenas disponibilidade de telefone Sábados, domingos e feriados das 10h00 às 17h00
tel. 02- 8844 7647/8844 7645
Mail
PSS.Casc@comune.milano.it,
PSS.AsCasc@comune.milano.it
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ORGANIZAÇÕES DE VOLUNTARIADO

Muitos serviços exigem que você se registre com seu nome e
último nome para acesso, alguns serviços só são acessíveis
com um cartão.
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Rede de Escritórios de Imigração
AMMIC 				
Piazza Santa Maria Beltrade, 2
Somente com agendamento
Tel. 02 539 8780

ACLI

			 			

Via della Signora, 3		
Site aclimilano.it

ASSOCIAZIONE CUORE ARGENTINO
Via Ciovasso, 11
Facebook: Argentinaenitalia

ASSOCIAZIONE ARCI TODO CAMBIA 			
Viale Pasubio 14 - presso Arci Lato B
Segunda-feira das 17h às 19h Italiano, Español, English, Francais
+39 351 111 8471
Quarta-feira das 9 às 14 Italiana
+39 320 464 9155
Quinta-feira das 18h às 20h Italiano, Inglês
+39 351 743 3635
Facebook: Todo Cambia Milano

A.N.O.L.F. MILANO

			

Via Benedetto Marcello, 10
Segunda, terça das 9 às 12 e das 14 às 16
Quarta, quinta e sexta das 9 às 12
Contato pelo e-mail: info.anolf.milano@gmail.com
Tel. 02 20408142 (quinta-feira das 14h30 às 17h)
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ORGANIZAÇÕES DE VOLUNTARIADO

ASSOCIAZIONE NAGA ODV

Via Zamenhof 7/A
Terça, Quarta e Quinta das 14h às 17h
(máximo 15 pessoas por dia)
Tel. 02 58102599
Sitoe naga.it

			

Cambio Passo APS-ONLUS

Contato por e-mail: Comitatocambiopasso@gmail.com
De segunda a domingo das 17h às 21h
Tel. 351 11 01187 de 17 a 24
Facebook: Cambio Passo Milano

CIG Arcigay Milano - Progetto IO

Via Bezzecca, 3
Segunda-feira das 16h às 20h
Quarta-feira das 10h30 às 13h30 Somente com agendamento
Via Ettore Ponti 13 - na Vila Barona
Quarta-feira das 16h00 às 18h30
Contato pelo correio: progettoio@arcigaymilano.org

ASSOCIAZIONE CAC:TUS – FIORI NEL DESERTO ONLUS
Via delle Foppette 2
Contato pelo correio: sportello-legale@cac-tus.org
Site: cac-tus.org

ABAREKA NANDREE ONLUS 			

Via Venni 34
Somente com agendamento: +39 351 793 4433 de segunda a sexta das 12
às 15
Terça-feira das 16h às 20h
Sábado das 10 às 12
Contato pelo correio: sportello@abareka.org
Site: abareka.org
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COMUNITÀ NUOVA – NEFIDA 		

Via G. Bellini, 6
Somente com agendamento: 02 89155293
Quarta e quinta-feira das 9h30 às 14h
Contato pelo correio: nefid@comunitanuova.it
Site: comunitanuova.it

		

SOLETERRE ONLUS 				
Via Abbiati, 4
Contato pelo correio: info@program4integration.org
Site: program4integration.org/

GRUPPO DONNE INTERNAZIONALE
Via Grigna, 24
Segunda-feira das 13h às 17h30
Facebook: Donne Internazionale

ACCOGLIERSI 		

			

Via Jarach 6 - na associazione Arci “Tirremm Innanz”
Somente com agendamento: +39 320 05 10 492
Contato pelo correio: associazioneaccogliersi@gmail.com
Site: accogliersi.wordpress.com

ASSOCIAZIONE DIMENSIONI DIVERSE
Via Due Giugno, 4
Martedì dalle 17.30 alle 19
Contato pelo correio: info@dimensionidiverse.it
Site: dimensionidiverse.it
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COMER
Opera Messa della carità

Via Canova, 4

Tram 1, paragem “via Pagano - via Canova” Tram 3 o 15, paragem “Missaglia-Scuola Santarosa”
Almoço: 11h15 / 12h15 (exceto sábado) com frios ou sanduíches. olha o guarda
roupa

Fondazione Fratelli S. Francesco

Via Saponaro, 40

Tram 3 o 15, paragem “Missaglia-Scuola Santarosa”
Almoço: 11.30/13.30 Jantar: 18.00/20.00

Pane Quotidiano

Viale Monza 335

Bus 51 o 81 o 87, paragem “Monza Empedocle”
Distribuição de sacos De segunda a sábado, 7h00 / 11h00
Bus 51 o 81 o 87, paragem “Monza Empedocle” Bus 90/91, paragem “Toscana
Castelbarco”

Pane Quotidiano

Viale Toscana 28

Bus 51 o 81 o 87, paragem “Monza Empedocle”
Distribuição de sacos De segunda a sábado, 7h00 / 11h00
Bus 51 o 81 o 87, paragem “Monza Empedocle” Bus 90/91, paragem “Toscana
Castelbarco”
50
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Le suore della Mensa

Via Ponzio, 75

Bus 90/91, paragem “viale Gran Sasso - Piazzale Piola”
Distribuição de sacos apenas para almoço de terça a domingo 11h30 / 13h00

Suore missionarie della carità

Via Forze Armate, 379

Bus 90/91, paragem “p.le Tripoli” + Bus 67, paragem “p.le Tripoli”
Todos os dias excepto às quintas-feiras, distribuição de sacos com refeições
quentes 17h00 / 18h00
Almoço de Domingo 11h00 / 12h00

Opera San Francesco per i poveri

Corso Concordia, 3

Tram 9, paragem “piazza Tricolore”
Almoço de segunda a sábado: 11h30 / 14h30 Jantar de segunda a sábado:
18h00 / 20h30
Acesso com cartão de identificação a solicitar ao Serviço de Receção na via
Kramer 1 de segunda a sábado 10h30 / 14h30 - 18h00 / 20h30

Opera San Francesco per i poveri

Via A. da Messina, 4

Bus 63/80, paragem “piazza passo carraio Velasquez”
Almoço de domingo a sexta: 11h30 / 13h15 Acesso com cartão de identificação
a solicitar na Receção na Via A. da Messina, 4 todos os dias 11h00 / 13h00
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Centro S. Antonio

Via Maroncelli, 21

Bus 90/91, paragem “via Farini - viale Stelvio” + Tram 2, “via Farini”
Distribuição de sacos com refeições quentes Somente com cartão.

Ristorante Ruben Via Gonin, 52
Tram 14, paragem “Via Gonin Via Giordani”
Aberto ao jantar de segunda a sábado 18h45/20h15 Distribuição em sacos
Somente com cartão.

Refettorio Ambrosiano
Bus 81 paragem “p.zza Greco”
Somente com cartão
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CURASE
Ambulatorio Mobile di Emergency - Camper in strada
Via Odazio Segunda-feira: 10h30 / 17h30
Tram 14, fermata “via Giambellino Via Odazio”

Piazzale Cuoco Terça-feira: 10h30 / 17h30
Bus 90/91, paragem “piazzale Cuoco”

Via Boscovich

Quarta e sexta: 10h30 / 17h30
esquina via Benedetto Marcello

Bus 92, paragem “via Plinio”

Piazzale Selinunte Quinta-feira: 10h30 / 17h30
Bus 90/91, paragem “viale Murillo”

Medici Volontari Italiani - Camper in strada
Piazza Duca d’Aosta - Stazione Centrale
Terça, Quinta e Sexta: 21h00 / 23h30
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Medici Volontari Italiani

Via Padova 104

Bus 56, paragem “via Esterle”
Segunda e quarta-feira: 15h00 / 18h00; Sexta-feira: 9h30 / 12h00

Ambulatorio Mobile CISOM
Rogoredo Quarta-feira à noite Março: 16 e 30, seguido de quartas-feiras
alternadas

Metro/treno paragem “Rogoredo”

GaribaldiQuarta-feira à noite Março: 9 e 23, seguido de quartas-feiras
alternadas

Tram 10, paragem “Garibaldi”

Poliambulatorio Opera San Francesco
Bus 90/91, paragem “piazza Ghirlandaio”
Segunda a Sexta: 08h00 / 12h00 - 13h30 / 16h00

Naga Ambulatorio

Via Zamenhof, 7/A

Bus 90/91, paragem “piazzale Tibaldi - via Meda”
Manhã de segunda a sexta: 9h00 / 12h00
Tarde Segunda e Sexta: 14h00 / 17h00
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Centro san Fedele - farmacia

Piazza san Fedele 4

Tram 1, paragem “Teatro alla Scala”
Somente com agendamento ligue para o número 3756260212 de segunda a
quinta 9.30 / 12.30

Poliambulatorio Fondazione Fratelli San Francesco
Via Bertoni, 9

Tram 1, paragem “via Turati”
Somente com agendamento ligue 02 62 54 59 41 de segunda a sexta 9h00 /
12h30
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DESCANSO
La Piazzetta Via Sammartini 116
Bus 87, paragem “Largo san Valentino” oppure tram 1, paragem “Greco - Rovereto”
Contacte 02810901 para recepção diurna.
Dirija-se diretamente ao Serviço de Chuveiros e Máquinas de Lavar:
Segunda, terça e quinta: 9h00 / 17h00
Quarta-feira: 9h00 / 13h00
Sexta-feira: 9h00 / 15h00

Drop In Miramare

Via Miramare

Bus 51, 81, 87, paragem “Empedocle”
Recepção diurna dividida em turnos de 1h30, máximo 7 pessoas por turno
Ligue para 0227005599 para serviço de máquina de lavar:
Segunda, quarta e quinta-feira: 14h00 / 19h00,
Terça e Sexta: 9h00 / 14h00

Centro Naga - Har

Via San Colombano, 8

Bus 325, paragem “Santi”
Centro de dia para requerentes de proteção e detentores de proteção.
Terça a sexta: 14h30 / 18h30
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Cena dell’amicizia

Via Val di Bondo, 15

Bus 40, paragem “Via Sacro Cuore”
Centro noturno e diurno aberto apenas para hóspedes. Somente com cartão.

Opera Cardinal Ferrari Via Boeri, 3
Bus 90/91, paragem “Tibaldi”
Chuveiros, café da manhã, almoço quente à mesa, serviço de lavanderia e barbeiros a pedido. Somente com cartão. Possibilidade de adesão para cidadãos
com mais de 55 anos.
Aberto 8h30 / 17h00

Drop In Garibaldi

Piazza XXV Aprile, 2

Tram 10/33, paragem “Rosales”
Su appuntamento 0262695474
Lunedì, mercoledì, venerdì 9.00/13.00

Il giardino degli Aromi Via Ippocrate 45
Bus 40, paragem “Ippocrate”
Somente com cartão.

Ronda della Carità

Via Picozzi, 21

Bus 55, paragem “Pordenone”
Somente com cartão.
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LAVARSE Y VESTIRSE
Drop In Garibaldi - Servizio per DIPENDENZE
Piazza XXV Aprile, 2

Tram 10 o 33, paragem “via Monte Grappa”
Banheiro, chuveiro, máquina de lavar, barba somente após entrevista.
Somente com agendamento 0262695474
Segunda, Quarta e Sexta 9h00 / 13h00
Terça-feira 14h00 / 18h00

Opera San Francesco

Via Kramer, 1

Tram 9, paragem “piazza Tricolore”
Na reserva Segunda a sábado 10h30 / 14h30 - 18h00 / 20h30
Chuveiros e roupas de segunda a sexta Somente com cartão
Mulheres: 9.00/12.30
Homens: 11.00/14.00 - 17.30/20.00

Chuveiros públicos Via Anselmo da Baggio, 50
Bus 90/91, paragem “Piazzale Tripoli” + Bus 67, paragem “via Anselmo da
Baggio”
Chuveiros abertos de segunda a sexta: 12h00 / 18h00
Lavanderia para mulheres
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Le suore della Mensa

Via Ponzio, 75

Bus 90/91, paragem “viale Gran Sasso - Piazzale Piola”
Chuveiros Somente com cartão:
Homens: Quinta e sábado 8h30/9h30
Donne: venerdì 8h30/9h30
Tesseramento (via Fossati, 2) da martedì a sabato, 9.30/11.30, domenica:
10,30/12.30

Fondazione Fratelli S. Francesco Via Bertoni, 9
Tram 1, paragem “via Turati”
Chuveiros e barbas de segunda a sexta: 8h00 /11h00
Roupas Somente com cartão

Santa Maria del Rosario

Via Andrea Solari, 22

Bus 68, paragem “via Bergognone - Piazza del Rosario” + Tram 14, paragem
“Piazza Rosario”
Chuveiros com serviço e kit de reposição (roupa interior, meias, t-shirt)
Somente com agendamento: 3516840005 Sexta e sábado: 9h00 / 11h30
Roupas
Segunda, quarta e sexta: 10h00 / 11h30
Inscrições no local na quarta-feira: 10h00 / 12h00 (documento obrigatório).
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Centro S. Antonio

Via Maroncelli, 21

Bus 90/91, paragem “via Farini – viale Stelvio” + Tram 2, “via Farini”
Chuveiros, Somente com agendamento Somente com cartão

Casa della Carità

Via Brambilla, 10

Bus 56, paragem “via Adriano”
Guarda-roupa aberto Somente com agendamento: 3401264360

Opera Messa della Carità

Via Canova, 4

Tram 1, paragem “via Pagano - via Canova”
Quinta-feira: 14h00 / 16h00 (uma vez por mês)
Por marcação na quinta-feira de manhã 9h00 / 13h00

Guardaroba Ambulante
Sammartini, 130 Segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira 8h30 /
12h30

Bus 90/91/92, paragem “stazione centrale-tonale” Bus 82, paragem “Lunigiana”

Via Montepiana Ex Docce (Rogoredo)

Quinta-feira 8: 30-12: 30

Metro/treno paragem “Rogoredo” + Bus 84 paragem “Rogoredo”
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Via Pucci o via Alberto Riva Villasanta Quarta-feira 8: 30-12: 30
(sul retro di Croce Rossa)

Tram 10/1, paragem “Sempione - villasanta”
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Orientação jurídica
Casa della Carità

Via Brambilla, 10

Bus 56, paragem “via Adriano”
Somente com agendamento: 3401264360

NAGA

Via Zamenhof 7A

Bus 90/91, paragem “piazzale Tibaldi - via Meda”
Atendimento de segunda a sexta das 19h00 às 21h00
Contato por correio naga.sportello.legale.2020@gmail.com
Tel. 02 58102599

Avvocato di strada

Contato por correio milano@avvocatodistrada.it , info@avvocatodistrada.it
Site www.avvocatodistrada.it

ASGI - Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
Contato por correio info@asgi.it
Serviço anti-discriminação: antidiscriminazione@asgi.it
Tel. 3894988460 / 0114369158 / 0432507115

ADIF - Associazione Diritti e Frontiere
Contato por correio: info@a-dif.org
facebook: ADIF
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LasciateCIEntrare

Contato por correio: info@lasciatecientrare.it
Site www.lasciatecientrare.it

UNHCR – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Sede centrale: Via Alberto Caroncini, 19 – Roma
Tel. 06 802121
Site www.unhcr.it

C.I.R. - Consiglio Italiano per i Rifugiati
Sede centrale: Via del Velabro 5/A Roma
Contato por correio:cir@cir-onlus.org.
Tel. 06 69200114
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