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Eleitor com defi ciência
tem até hoje para informar juiz sobre restrições

O eleitor com de� ciência ou 
mobilidade reduzida que tenha 
solicitado transferência para seção 
eleitoral especial tem até hoje (4) 
para comunicar ao juiz eleitoral 
suas restrições e necessidades. A 
partir da comunicação, que deve 
ser feita por escrito, a Justiça Eleito-
ral busca providenciar as adapta-
ções adequadas para garantir que 

ele vote nas eleições de outubro.
Os procedimentos para aten-

der o público com necessidades 
especiais estão previstos em reso-
lução do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). Uma das determinações 
é que os locais de votação tenham 
fácil acesso, com estacionamen-
to próximo. Há a possibilidade de 
que o eleitor seja acompanhado 
por uma pessoa para votar, ainda 
que não o tenha requerido anteci-

padamente ao juiz eleitoral.
A Justiça Eleitoral tem urnas 

eletrônicas com sistema de áudio, 
teclado em braile e recursos au-
xiliares aos de� cientes visuais. A 
Justiça Eleitoral tem o registro de 
quase 700 mil eleitores com de� -
ciência, sendo mais de 130 mil no 
exterior, de acordo com o TSE. No 
dia 2 de outubro os eleitores vão às 
urnas votar para eleger prefeitos e 
vereadores.
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Marinha promove ação
de orientação sobre saúde na praça Batista Campos

A Marinha do Brasil promoveu 
na praça Batista Campos, na ma-
nhã de ontem, uma ação cívico-so-
cial como parte das comemorações 
dos 151 anos da Batalha Naval do 
Riachuelo, data magna do Brasil. 
Cerca de 180 profissionais da Mari-
nha da área de saúde, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saú-

de (Sema) e a Secretaria de Estado 
de Saúde Pública (Sespa), realiza-
ram serviços de orientação médi-
ca e odontológica gratuitamente à 
população.

A ação buscou prevenir, por 
meio da informação, várias doen-
ças por meio das especialidades de 
clínica médica, pediatria, dermato-

logia, geriatria e oncologia. Foi pos-
sível também aferir a pressão arte-
rial, receber orientação sobre dores 
de coluna, diabetes, hipertensão, 
uso racional de medicamentos, 
alimentação, prevenção de cáries, 
câncer de boca e saúde mental. No 
local, houve ainda vacinação antir-
rábica de animais domésticos.

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO NORTE
COMANDO DA 8a REGIÃO MILITAR
(GOV DAS ARMAS DA PROV DO 
PARÁ/1821)
REGIÃO FORTE DO PRESÉPIO

Objeto: A presente licitação tem como objeto Registrar Preço, pelo prazo 
máximo de 12 (doze) meses, tendo como objeto eventual e futuro fornecimento 
de gêneros alimentícios, conforme as validades e os parâmetros qualitativos 

ser obtidos no sítio www.dabst.eb.mil.br,  destinados às Organizações Militares 
do Exército Brasileiro, pertencentes a 8ª Região Militar (8ª RM); Entrega do 

PREGÃO Nº 01/2016-CMDO 8ª RM
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