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Eleitor com deficiência pode ser auxiliado na cabina de votação 
 

Somente aquelas pessoas que tenham alguma 
restrição de acessibilidade, que tenham 
dificuldade de locomoção ou de visão ou que 
precisem de auxílio para votar podem ser 
acompanhadas na cabina de votação por uma 
pessoa de sua confiança.  

Nestas Eleições, 601.085 eleitores informaram ter 
algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. A 
Justiça Eleitoral disponibilizará 32.271 seções 
eleitorais especiais acessíveis no dia 2 de outubro. 

  

Força Federal para 66 Municípios de quatro Estados 
 

 

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou 
por unanimidade, na Sessão Administrativa da 
última terça-feira (27 de setembro), o envio de 
forças federais para 66 municípios de quatro 
Estados: Amazonas, Maranhão, Sergipe e Rio 
Grande do Norte.  
Os pedidos de tropas federais para essas 
localidades foram feitos ao TSE pelos respectivos 
Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) dos 
Estados.  

Mais informações em  www.tse.org.br 

Projeto de parlamentar carioca destrói direitos e garantias trabalhistas 
O PL 4.962/2016, do deputado Julio Lopes (PP-RJ), 
que trata da flexibilização temporária da jornada de 
trabalho e do salário, mediante Acordo Coletivo de 
Trabalho, traz graves e sérios prejuízos para classe 
trabalhadora. 
O advogado e membro do corpo técnico do DIAP, 
Hélio Gherardi, produziu Parecer Jurídico no qual 
analisa a matéria. Segundo o consultor “o Projeto 
deve ser rejeitado na Câmara dos Deputados sob 
pena de aniquilamento de direitos e garantias 
trabalhistas”.  
Acesse www.fenavenpro.org.br clique no link Diap e 
leia na íntegra o Parecer do advogado sindical. Boa 
leitura! 

 

Coca-Cola compra AdeS 

O Cade aprovou a compra da produção de bebidas de soja AdeS, na América Latina que era da anglo -
holandesa Unilever, pela Coca-Cola Company e pelaengarrafadora Femsa. A operação custou US$ 575 
milhões.  
 

Fonte: Jornal Extra 
Eleições 2016: Faltam 3 dias 

Vote consciente e lembre-se que o seu voto é a sua voz! 

http://www.tse.org.br/
http://www.fenavenpro.org.br/

