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M

orador de Diadema, o casal Herli
Silva e Marivaldo Moreira da
Silva aproveitou que estava de
passagem pelo Terminal Metropolitano Diadema da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
de São Paulo (EMTU/SP) e agendou o cadastramento biométrico
para as eleições do ano que vem.
Esse serviço, do Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo (TRE-SP),
termina amanhã, 10. O atendimento
prestado por agentes dos três cartórios de Diadema é feito das 9 às
18 horas nos Terminais de Diadema
e de Piraporinha.

Serviço prestado por
agentes do TRE-SP nos
terminais de Diadema
e Piraporinha segue até
amanhã, das 9 às 18
horas; sistema começa a
valer na eleição 2018
“Estava passando e vi o pessoal
distribuindo panfletos sobre a biometria do título”, comenta Marivaldo. “Essa campanha, em parceria

Postos do Poupatempo
com serviços do TRE-SP(*)
Carapicuíba; Diadema; Franca; Guarulhos; Itaquera; Lapa; Mauá; Mogi das
Cruzes; Osasco; Santo Amaro; Santo
André; São Bernardo do Campo; Sé;
e Sorocaba.
(*) Agendamento é feito para eleitor
de qualquer zona eleitoral do Estado
de São Paulo.
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Terminais da EMTU agendam
cadastro biométrico eleitoral
Documentos para
cadastro biométrico
• Documento original (RG, Carteira Nacional de Habilitação, certidão de casamento, certidão de nascimento, passaporte, identidade profissional, como a
da Ordem do Advogados do Brasil (OAB)
e outras categorias profissionais
• Comprovante de endereço (emitido nos
três últimos meses)
• Título eleitoral (se tiver)

Helena e Lílian – Orientadas a procurar um posto do Poupatempo ou cartório da capital

dados dos eleitores. O sistema de atualização de dados tornará as eleições mais seguras”, destaca Danusa. Além de conseguir
fazer o agendamento, Herli solicitou transferência do título de Minas Gerais para
Diadema. “Fiz tudo junto, no mesmo horário. Fui bem atendida.”
O atendimento no cartório eleitoral (é
preciso consultar a zona eleitoral) ou no
Posto de Atendimento Eleitoral é feito com
dia e horário marcados. O agendamento eletrônico do cadastro biométrico deve ser feito
no site do TRE-SP (www.tre-sp.jus.br).
Maria do Amparo Salgado aproveitou e
agendou atendimento também para o filho
e o marido. “Ótima essa oportunidade de
fazer aqui. Tinha visto a propaganda dos
dedinhos na TV (do TSE) e vim resolver”.
Moradora de São Paulo, Helena Assunção
não conseguiu fazer o agendamento em
Diadema e foi orientada a procurar cartórios da capital.
O mesmo ocorreu com Lílian Cirilo.
“Voto em São Paulo, mas vim a Diadema para
uma entrevista de emprego. Estava meio perdida, sem saber como fazer a biometria. Vou

com a EMTU, é para divulgar o cadastramento biométrico e orientar a população”, informa a chefe da 426ª Zona Eleitoral do TRESP, Danusa de Moraes. Coordenadora de
marketing da EMTU, Rosemeire Zílio Sakamoto destaca que a empresa pôs nas redes
sociais a campanha do cadastramento biométrico. “Nosso espaço está aberto à prestação de serviço de cidadania, de saúde, informações diversas e ações sociais”, salienta.
A biometria será utilizada para reconhecer, verificar e identificar o eleitor por
suas impressões digitais. No cadastramento
serão coletadas as digitais de todos os dedos
e registrada a foto do eleitor. “Para votar, já
na eleição do próximo ano, a pessoa poderá
fazer quatro tentativas de identificação por
biometria”, enfatiza Danusa. “Estamos testando o leitor biométrico”, equipamento que
ficará acoplado à urna eletrônica.
Cartório e Poupatempo – Eleitor
que votar pelo novo sistema não precisará
assinar o caderno de anotações eleitorais.
“O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) investe para evitar fraudes e criar banco de

• Homem com idade entre 18 e 45 anos precisa levar certificado de reservista
agendar pelo site”. Helena e Lílian também
foram orientadas a procurar o Poupatempo
(ver quadro ao lado), onde o cadastramento
biométrico é feito por ordem de chegada, sem
necessidade de agendamento.
Obrigatoriedade – “Como todos
devem ter o cadastramento biométrico, a
recomendação é fazê-lo o quanto antes e evitar filas, acúmulo de eleitores nos cartórios e
eventuais transtornos”, avisa Danusa. Em
São Paulo são 33 milhões de eleitores e hoje
a obrigatoriedade ocorre em 85 cidades paulistas. “Em Diadema, apenas 30% dos 320
mil eleitores estão cadastrados. Estamos
adiantando o trabalho porque a cidade
começa, em breve, a biometria obrigatória”.
Quando o município entra em cadastro
de biometria obrigatória, o título de eleitor
perde a validade, ou seja, é cancelado. “A nulidade do título impede participação em concurso público, a emissão de passaporte e de
CPF, entre outras consequências”, lembra
Danusa. A biometria obrigatória segue calendário de cadastramento gradual e o prazo
final é 2022. Guarulhos, Sorocaba, Araçoiaba
da Serra, Salto de Pirapora e Botucatu estão
na fase de biometria obrigatória. No site do
TRE-SP podem ser consultados os demais
municípios paulistas nessa etapa.
Claudeci Martins
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Serviço

Maria do Amparo: “Ótima essa oportunidade de fazer aqui”

De passagem – Herli e Marivaldo agendaram cadastramento biométrico

Os endereços e horários de postos
Poupatempo que fazem cadastramento
biométrico estão em
https://www.poupatempo.sp.gov.br/

O Executivo paulista assinou, ontem,
8, dois decretos ligados à preservação
ambiental no Estado de São Paulo. Um dos
documentos revisa o zoneamento ecológico-econômico do litoral norte. Ele prioriza
a preservação de recursos naturais, estimula o desenvolvimento de atividade econômica compatível com a sustentabilidade
e a vocação regional, além de resolver a
questão das habitações de interesse social,
com empreendimentos da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU) em áreas regularizadas.
O segundo documento reorganiza os
incentivos à recuperação de matas ciliares
e à recomposição de vegetação nas bacias
formadoras de mananciais de água, por
meio do Programa Nascentes. Presente

em 91 municípios, a iniciativa alia a conservação de recursos hídricos à proteção da
biodiversidade por meio de uma estrutura
institucional inovadora.
O projeto integra 12 secretarias de
Estado, otimiza e direciona investimentos
públicos e privados para o cumprimento
de obrigações legais, compensação de
emissões de carbono, redução da pegada
hídrica ou implementação de projetos de
restauração voluntários. Em dois anos,
mais de 11 milhões de mudas de espécies
nativas foram plantadas em áreas específicas, como matas ciliares, perto de corpos
d’água e represas.
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Decretos otimizam gerenciamento ambiental no Estado de São Paulo
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