
 
 

 
Serviços oferecidos pela Ação Global – 18/5 
  
Emissão de documentos – Para reforçar o exercício da cidadania e a obtenção de 
benefícios legais, com apoio da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do 
Estado de São Paulo (Arpen-SP),  será realizada com o Cartório de Registro Civil de 
Santana, a expedição de documentos, como a 2ª via de certidões de nascimento, 
casamento e óbito.  
  
Para a 1ª via do RG para menores de 18 anos, o solicitante deverá estar acompanhado 
do responsável legal, pai, mãe, tutor, guardião ou acompanhante responsável 
nomeado por Juiz da Vara da Infância e Juventude. Os documentos necessários são 
uma foto 3x4 (recente, sem data, em fundo branco ou claro); certidão de nascimento 
(original e cópia simples ou cópia autenticada em substituição à original. A cópia 
simples ou autenticada ficará retida); e RG do responsável legal (pode ser substituído 
por outro documento de identificação oficial e equivalente).  
  
No caso da Carteira de Trabalho (1ª ou 2° via) para maiores de 14 anos, é necessário 
apresentar: uma foto 3x4 (recente, sem data, em fundo branco ou claro); RG ou 
Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (originais ou cópia autenticada); 
para o sexo masculino, se aceita o Certificado de Reservista (original ou cópia 
autenticada); e Certidão de Casamento Averbada (original), nos casos de alteração do 
estado civil. 
  
Para a emissão da 2ª via, além dos documentos citados, o solicitante deve apresentar 
documento de comprovação da Carteira de Trabalho anterior (cópia de registro do 
empregado ou extrato PIS/Pasep ou FGTS, desde que contenha o n° da CTPS anterior) 
ou Requerimento do Seguro-Desemprego ou Rescisão Contratual (original); Boletim de 
Ocorrência em caso de furto ou roubo (original); e declaração, por escrito, preenchida 
no ato da solicitação, nos casos de perda. Para emissão da Via de Continuação, além 
destes documentos, é necessário levar Carteira de Trabalho, com algum campo 
totalmente preenchido. 
 
As fotos necessárias serão tiradas, gratuitamente, no evento. 
  
 
Tribunal Regional Eleitoral – 249ª Zona Eleitoral – Operações de alistamento, 
transferências, revisão e segunda via de títulos eleitorais, com coleta de dados 
biométricos; emissão de certidão de quitação eleitoral e informações em geral. 
  
 
Prevenção e orientação da saúde – Profissionais de saúde estarão no local atendendo 
a população durante todo o evento. Haverá um escovódromo para as crianças 
aprenderem a fazer a higienização dos dentes. Enquanto isso, em virtude da crescente 
preocupação com a saúde auditiva, dúvidas serão esclarecidas sobre a correta forma 
de higienizar o ouvido.  



 
 

  
Serão realizados testes do colesterol, glicemia (diabetes) e hepatite C, verificação da 
pressão arterial, além da avaliação física através do índice de massa corporal (IMC), 
método mais prático para avaliar o grau de risco associado à obesidade. Destacam-se 
também a avaliação de prevenção do câncer bucal e o teste de urina que servirá de 
avaliação renal para prevenção dos rins.  
  
Com objetivo de prevenir o câncer do intestino, a população poderá realizar uma visita 
a uma réplica do intestino grosso. A composição, denominada “Intestino Gigante”, tem 
20 metros de comprimento e 2 metros e meio de altura. A visitação é didática e servirá 
para a população conhecer o funcionamento e os cuidados necessários com este órgão 
vital. Terá também exame clínico da mama. 
 
  
Orientação nutricional e bem-estar – Por meio do programa Alimente-se Bem, criado 
pelo SESI-SP para incentivar a utilização integral dos alimentos, a área vai orientar e 
ensinar a população a adquirir hábitos alimentares saudáveis e a utilizar os alimentos 
integralmente, melhorando o estado nutricional e a qualidade de vida sem aumentar 
os gastos com alimentação.  
  
As aulas serão ministradas na unidade móvel do programa e os participantes 
receberão noções sobre os alimentos e suas funções, planejamento de compras, 
reconhecimento, seleção, cuidados e higiene dos alimentos, além de dicas culinárias. 
Serão ofertadas orientações alimentares e nutricionais, além de informações para a 
prática de atividades físicas saudáveis e/ou orientação nutricional.   
  
Orientação Jurídica - Em parceria com a OAB Santana, advogados desta subseção e da 
diretoria jurídica do SESI-SP oferecerão informações e irão sanar dúvidas sobre 
contratos, imóveis, família, separação, locação, penal, dados previdenciários e 
trabalhistas.  
  
Além disso, participarão também profissionais do Ministério Público e Defensoria 
Pública de São Paulo, com atendimentos e orientações voltadas para a mulher nas 
questões de violência doméstica, Lei Maria da Penha, direitos da mulher carcerária e 
saúde da mulher negra. Também serão distribuídas cartilhas sobre o Direito da 
Mulher.   
                                                  
                                              
Educação – Responsável por uma das maiores redes de ensino privado do país, o SESI-
SP divulgará suas ações na área, como a Educação em Tempo Integral, o Ensino Médio 
e a Educação de Jovens e Adultos. Serão apresentados o Novo Telecurso, a Formação 
Continuada por meio do programa Educação Num Clique, desafios e jogos educativos e 
a Hora do Conto, atividade que visa estimular o incentivo a leitura.  
  
Terá também a apresentação das atletas do SESI-SP da modalidade luta olímpica, em 
homenagem ao tema da Ação Global desse ano, que é a mulher. Além disso, estará 



 
 

disponível jogo da velha e amarelinha gigantes, bambolês, corrida de saco e outras 
brincadeiras. E duas oficinas: de ginastica cerebral e a confecção de corrupio, além de 
brincadeiras com personagens circenses e mágicos. 
  
 
Mercado de trabalho – Pessoas desempregadas ou que buscam o primeiro emprego 
serão oferecidas orientação sobre mercado de trabalho, comportamento adequado 
em entrevistas e direcionamento para agência de emprego. Haverá divulgação de 
vagas na região e processos seletivos para vagas já existentes.  
  
 
Capacitação Profissional – As escolas do SENAI-SP especializadas em vestuário e couro 
distribuirão, respectivamente, duas mil sacolas retornáveis e  dois mil chaveiros, além 
de ensinar na confecção desses produtos.  
  
 
Espaço Beleza – Haverá um espaço especial para os cuidados com a aparência, onde os 
presentes terão à disposição serviços para renovar o visual com um corte de cabelo e 
esmaltação das unhas, corte de cabelo masculino com desenho, tranças, rasteirinhas e 
maquiagem. 
  
 
Geração de renda – Profissionais do SESI-SP e seus parceiros realizarão oficinas de 
geração de renda com o objetivo de capacitar o participante a produzir peças a partir 
do reaproveitamento de materiais. Esta ação visa despertar o espírito empreendedor 
por meio da criatividade e da consciência socioambiental, possibilitando uma 
complementação do orçamento doméstico. Nesta edição o público aprenderá a fazer o 
acessório "Gola Sustentável". 
  
 
Cultura, Esporte e Entretenimento – Shows, apresentações musicais e de dança 
integram a programação desenvolvida pelo SESI-SP. As atividades serão realizadas em 
diversos pontos, incluindo um palco para as atrações principais. Uma Livrocicleta 
circulará pelo evento doando livros cedidos pela Editora Paulus. As crianças poderão se 
divertir em brinquedos infláveis e fazer pintura facial.  
  
A Escola de samba da Vai Vai e a bateria da Unidos de Vila Maria se apresentarão, 
respectivamente, às 16 e 13 horas.  O espetáculo de teatro “A Casa de Dentro da 
Gente”, inspirado em poemas da escritora Cora Coralina, também será encenado no 
palco, 15h. Quem assistir ganhará a revista Ponto, da editora SESI-SP e SENAI-SP, com 
um poema da autora, um doce e a respectiva receita, já que a escritora era doceira de 
mão cheia.   
  
 
Educação para a sustentabilidade – Para oferecer diferentes serviços, foi construído 
no espaço do evento a Casa Sustentável. No local, serão oferecidas orientações de 



 
 

como organizar espaços para ter mais qualidade de vida. Serão dadas dicas para não 
desperdiçar energia elétrica; de como usar roupas velhas para a confecção de colares e 
será ensinado também como organizar melhor o guarda roupa e  identificar as peças 
que não servem mais para a utilização em outras finalidades.  
  
Na cozinha, será ensinado a congelar e descongelar corretamente os alimentos. E 
haverá orientação sobre como evitar o desperdício de água e o correto descarte de 
óleo de cozinha. Na área de serviço, as pessoas terão orientação sobre coleta seletiva. 
Também estará disponível uma exposição de materiais reciclados. O público também 
aprenderá a fazer um Colar Sustentável, com reaproveitamento de tecidos e linhas.  
  
 
Instituto Se Toque – Oferecerá gratuitamente à população os seguintes serviços:  
palestras sobre o câncer de mama, ressaltando os fatores que aumentam o risco da 
doença e a importância de descobri-la no início; exame clínico das mamas, que será 
realizado pela coordenadora científica do Instituto, ginecologista e mastologista Dra. 
Michelle Miya (apenas no período da manhã); agendamento de mamografia para 
realização em hospital parceiro do Instituto na Região Norte (disponível para mulheres 
a partir de 40 anos, que não tenham realizado o exame nos últimos 12 meses. É 
necessário levar RG, CPF e Cartão do SUS). 
 
Trechos da peça infantil “Teatro Colar da Vida”, que leva aos pequenos desde cedo 
informações sobre saúde. 


