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BELÉM, QUARTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2016

Hoje: TRE-PA 
oferta serviços
gratuitos

O Tribunal Regional Eleitoral do 
Pará (TRE-PA) promove hoje, das 8 
às 13 horas, ação social no ginásio 
de Educação Física (avenida João 
Paulo II, 769). Emissão gratuita de 
títulos, distribuição de cartilhas 
e atividades para crianças fazem 
parte da programação que ofertará 
diversos serviços à comunidade. 

O evento é promovido pela ou-
vidoria do TER e conta com o apoio 
das ouvidorias do Tribunal de 
Justiça do Estado do Pará (TJ-PA), 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB/Pará), Ministério Público do 
Estado do Pará (MPPA), Governo 
do Estado, Prefeitura de Belém, Tri-
bunal de Contas do Estado do Pará 
(TCE) e Secretaria de Segurança 
Pública do Pará (Segup).

Entre os serviços ofertados estão 
emissão de título de eleitor (2ª via), 
transferência e anistia de multa, 
pedidos de retificação de certidões 
de nascimento, casamento e óbito 
(para residentes no Pará). Durante 
a programação haverá orientação 
sobre as atividades desenvolvidas 
pelas ouvidorias, o programa “O 
Eleitor do Futuro”, as atividades de-
senvolvidas pelo Ministério Público 
Estadual, as ações de cidadania da 
Promotoria de Justiça de Registros 
Públicos, Resíduos e Fundações de 
Belém, e da “Defesa da Filiação nas 
Escolas Públicas de Belém” da Pro-
motoria de Justiça Cível de Belém, 
por meio de palestras e pedidos de 
reconhecimento de paternidade.

Voto Cidadão 
será lançado 
nesta quarta

O projeto Voto Cidadão será 
lançado amanhã, às 19 horas, no 
auditório da Fiepa. Em sua quarta 
edição, a iniciativa do Sistema Fe-
deração das Indústrias do Estado 
do Pará (Feipa) - por meio do seu 
Conselho Temático Permanente de 
Responsabilidade Social e de Edu-
cação e do Serviço Social da Indús-
tria (Sesi Pará) – reforça a impor-
tância das eleições. A iniciativa teve 
origem em 2010, em uma parceria 
com o Tribunal Regional Eleitoral 
do Pará (TRE), o Ministério Público 
Federal e a Ordem dos Advogados 
do Brasil, seção Pará (OAB-PA). 

Este ano a TV Liberal é parceira 
do projeto do Sesi, passando no in-
tervalo de sua programação uma 
curta adaptação da peça “Senhor 
Cidadão, você é o patrão”. A ence-
nação é do grupo Experiência. 

“São pequenas encenações de 
30 a 40 segundos que irão passar 
no intervalo dos programas e tele-
jornais na TV Liberal. A ideia é es-
clarecer os espectadores sobre os 
direitos e deveres como cidadãos. 
E apoiar esse projeto mostra a res-
ponsabilidade e proximidade da 
TV com o telespectador”, afirmou 
o diretor de programação da TV Li-
beral, Lauro Teixeira. 

Além da peça, o projeto Voto Ci-
dadão é disponibilizado para o pú-
blico por meio de livros, cartilhas e 
vídeos educativos. 


