25ª Ação Global
1. AMTU: emissão de 1° e 2° dos cartões: teen integração, melhor idade, e 2° via
dos cartões estudante (100% e 50% gratuito), renovação dos cartões PNE e
melhor idade
2. ASSOCIAÇÃO DE OFTALMOLOGIA: 100 consultas oftamológicas
3. CAFÉ BRASILEIRO: degustação de café, e macarrão instantâneo
4. CARTORIO DO 2º OFÍCIO: 2º via de Certidão de Casamento, Nascimento e
óbito.
5. CAVALARIA: segurança
6. CENTRO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA: 50 exame de papanicolau
7. CENTRO DE ZOONOSES: vacinação cães e gatos
8. CGE: ouvidoria
9. CGU: ouvidoria
10. CLINICA GENUS: 80 consultas ortopédicas
11. CLINICA IMAGENS: ultrassom
12. CLÍNICA ONCOMED: 40 consultas oncológicas
13. CLÍNICA VETERINÁRIA CUIABÁ: atendimento a cães e gatos
14. COZINHA BRASIL: degustação de alimentos saudáveis e 04 oficinas de
educação alimentar
15. DEFENSORIA

PUBLICA:

orientação

jurídica

e

encaminhamentos,

fornecimento de declaração de hipossuficiência.
16. DETRAN/ MT: emissão de 1ª e 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), do Certificado de Registro do Veículo (CRV) e do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) (confira os documentos exigidos
aqui), vistoria veicular conforme agendado pelo Circunscrição Regional de
Trânsito

(Ciretran),

licenciamento,

emissão

de

taxas,

transferência,

emplacamento, registro de contrato, auditoria, inclusão e exclusão de
gravame.
17. ENERGISA: renegociação de dívidas
18. EXERCITO BRASILEIRO: 60 consultas com clínico geral, alistamento online
19. HOSPITAL AMECOR: 40 atendimentos cardiológicos com eletrocardiograma
20. IEL: vagas de estágio, pesquisa de satisfação do evento, oficina de currículo

21. INSS: orientações sobre a previdência, simular tempo de contribuição, solicitar
extrato de empréstimo consignado,
22. INSTITUTO AÇÃO VERDE: distribuição de mudas de espécies florestais e
orientação à população no plantio e cuidados necessários em sua manutenção
e coleta de materiais recicláveis
23. INSTITUTO

EMBELEZE:

corte

cabelo,

esmaltação

e

designer

de

sobrancelhas
24. INSTITUTO PAULO GONTIJO: orientação nutricional para prevenção de
doenças graves
25. LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS: coleta de 10 amostras PSA, teste de
glicemia capilar/diabetes, agendamento de exames com tabela popular.
26. OUVIDORIA DO SUS: ouvidoria
27. PRÓ OTICA: doação de 100 óculos de grau
28. PROJETO VIA LACTEA: orientação sobre aleitamento materno
29. PURISSIMA: distribuição de água
30. REFRIGERANTES MARAJÁ: distribuição do refrigerante
31. ROTARY: vacinação e cartão do SUS
32. SEBRAE: troca de óleo de cozinha, e orientações empresariais.
33. SENAI: oferta de cursos técnicos e oficinas de automação
34. SESI: espaço da educação com cursos da EJA (Educação de Jovens e
Adultos) cursos de ECO (educação continuada), odontologia, alimentação
saudável (Cozinha Brasil), raio x, ouvidoria
35. SINE: seguro desemprego, orientação ao trabalhador e intermediação de mão
de obra
36. SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA: 20
consultas médica geriátrica
37. SUPERITENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO DE MT: emissão de
carteira de trabalho, recurso de seguro desemprego, consulta de Rais
38. TITANIA TELECON: internet
39. TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO: game educativo (combate ao
trabalho infantil), encaminhamento a ouvidoria, consulta a processos, central
de atendimento CAJ
40. TVCA: orientação sobre sinal digital

41. UNIC: educação física (atividades física e de lazer), orientações jurídicas,
odontologia, orientação de agronomia (plantio de plantas medicinais), estética,
42. UNIMED: 100 consultas com clínico geral, 50 consultas com pediatra, 50
consultas com nutricionista
43. UNIODONTO: 300 senhas para atendimento de odontologia
44. UNIVAG: 50 ginecologia, 40 pediatria, 20 reumatologia, 20 neurologista,
radiologia, biomedicina (tipagem sanguínea), estética, fisioterapia

