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Internet a serviço 
da população

A rede mundial de computadores – Internet – oferece 
diversão, informação e serviços sobre uma infi nidade de 
assuntos e para todos os gostos. Nesta edição do Especial 
Cidadania, reunimos alguns endereços eletrônicos que 
podem ser úteis ao leitor.

Consumidor

Portal do consumidor
www.portaldoconsumidor.gov.br/index.asp

Pro Teste – Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor
www.proteste.org.br

Instituto de Defesa do Consumidor
www.idec.org.br

Instituto Akatu pelo Consumo Consciente
www.akatu.com.br

Crianças e 
adolescentes

Fundação Abrinq pelos 
Direitos das Crianças  
www.fundabrinq.org.br

Abrapia
www.abrapia.org.br

Saúde

Busca de medicamentos genéricos 
www.medicamentogenerico.org.br

Tabagismo (informações de saúde e 
dicas de como parar de fumar) 
www.inca.gov.br/tabagismo/

Informações sobre câncer   
www.inca.gov.br
Planos de saúde, incluindo a lista
daqueles autorizados a funcionar 
www.ans.gov.br/portal/site/
perfi l_consumidor/

Portadores de
defi ciência física

Entre Amigos – Rede de Informações 
sobre Defi ciência 

www.entreamigos.com.br

Centro de Documentação e Informação 
do Portador de Defi ciência 

www.cedipod.org.br

Acesso ao computador e à Internet 
www.acessibilidade.net

História

Museu Histórico Nacional
www.museuhistoriconacional.com.br

Centro de Pesquisa e Documentação e História 
Contemporânea do Brasil (CPDOC)

www.cpdoc.fgv.br

Transporte

Distâncias entre as cidades brasileiras 
www.dnit.gov.br/rodovias/distancias/distancias.asp

Mapas de transportes do país 
www.transportes.gov.br/bit/mapas/imapa.htm

Linhas de ônibus entre as cidades 
brasileiras, com preço das passagens 

www.antt.gov.br/transp/secao_duas_localidades.asp

Política e legislação

Ordem do dia eletrônica do Senado
www2.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/

Base de dados da legislação federal brasileira  
https://legislacao.planalto.gov.br 

Base de dados de todas as Constituições estaduais 
www.camara.gov.br/internet/interacao/constituicoes/default.asp

Orçamento da União, incluindo liberação de 
recursos por estado e por órgão público 

www.camara.gov.br/internet/interacao/orcamento/exec_orca_01.asp

Pesquisas e estatísticas

Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatísticas (IBGE)  
www.ibge.gov.br

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)  
www.ipeadata.gov.br

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Sócio-econômicos (Dieese) 

www.dieese.org.br

Educação

Estatísticas e informações educacionais
www.inep.gov.br

ONG Cidade Escola (pesquisas sobre cidadania, 
índices sociais e guia de empregos) 
www.aprendiz.com.br

ONG Protagonistes
www.protagonistes.org.br

Serviços

Tarifas bancárias (Banco Central) – www.bcb.gov.br/?TARIFAS

Calculadora do Cidadão (onde calcular o valor de fi nanciamentos 
com prestações fi xas, a correção de valores e aplicações fi nanceiras) – 
www.bcb.gov.br/?CALCULADORA

Portal de serviços e informações do governo – www.e.gov.br/

Transferências constitucionais para estados e municípios – 
www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/transferencias_constitucionais.asp

Como obter certidão negativa na Receita Federal – 
www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/cn_pf.htm (pessoa física)
www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/CND_%20ITR.htm (de imóvel rural)

Alíquotas de tributos federais  – www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/Default.htm

Informações sobre os municípios (população, renda, Índice de Desenvolvimento 
Humano etc.) – www.federativo.bndes.gov.br/f_bdg.htm

Informações sobre a liberação de recursos do Fundef para os estados – 
www.stn.fazenda.gov.br/servicos/biblioteca_virtual/boletim_fundef.asp

Situação do CPF do contribuinte –

www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp

Acesso a sites dos três Poderes da União – www.brasil.gov.br/estrutura.htm

Cartórios e tabelionatos – www.cartorio24horas.com.br 
e www.mj.gov.br/sistemas/cartorio/Selectuf.asp

Lista telefônica e telefones úteis – www.helplistas.com.br/ e www.telelistas.net

Tarifas telefônicas – www.comparatel.com.br/static/

Código de Endereçamento Postal – www.correios.com.br/servicos/cep/default.cfm

defi ciência física




