
Serviços que serão disponibilizados durante o evento: 
 

Ouvidoria do Ministério Público do MPRJ  

Uma equipe de servidores para realizar atendimentos a população local no interior de um 
ônibus institucional para receber as comunicações de danos ao meio ambiente e ao 
patrimônio público, desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, má prestação de 
serviços públicos, abusos de autoridade, maus tratos a idosos, crianças e deficientes físicos, e 
de vários tipos de crimes (pedofilia, corrupção, pirataria, atuação de milícias, violência sexual, 
entre outros). 
 
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminaias de Violência 

Doméstica contra a Mulher e familiar, núcleo de gênero e minorias  

Objetivo de prestar orientações sobre a campanha de combate à violência doméstica e familiar 

contra a mulher e minorias. 

Secretaria Municipal de Saúde (permanecerá das 13:00h às 16:00h) 

Planejamento reprodutivo - discussão sobre Dispositivo Intrauterino (DIU);  Controle do 

Tabagismo;  

Auriculoterapia; 

Saúde Bucal - orientação para o auto exame  

Ouvidoria da CAP 1.0 

Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do Município do Rio de Janeiro 

Atender mulheres em situação de violência e discriminação através dos Centros Integrados de 

Atendimento à Mulher Tia Doca de Madureira e o CEAM Chiquimha Gonzaga. 

Fundação Leão XIII 

Serão disponibilizadas 250 isenções durante o evento.  

Serviço oferecido: Isenção de taxa para emissão da 2ª Via de certidão de nascimento, 

casamento, óbito e carteira de identidade expedida pelo DETRAN. 

Documentação Necessária: 

Original e cópia ou cópia autenticada da Certidão ou Certificado; 

01 (uma) foto 3X4 recente, com o fundo branco colorida ou em preto e branco 

  



 

Detran/RJ 

Emissão da Carteira de Identidade emitida pelo estado do Rio de Janeiro. 

Documentação necessária: 

- Original e cópia ou cópia autenticada dos documentos abaixo, de acordo com a condição do 
solicitante:  

- Brasileiros solteiros - Certidão de Nascimento; 

- Brasileiros casados - Certidão de Casamento; 

- Brasileiros naturalizados - Certificado de Naturalização ou cópia da portaria de concessão da 
naturalização publicada na Imprensa Nacional (D.O.U.); 

- Portugueses com igualdade de direitos e obrigações civis - Certificado de Igualdade de 
Direitos e obrigações civis  ou cópia da Portaria de concessão da Igualdade publicada na 
Imprensa Nacional (D.O.U.). 

- Original e cópia ou cópia autenticada do CPF e/ou PIS/PASEP. Apresentar somente quando 
desejar a inclusão dos respectivos números na Carteira. 


