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Mesmo não obrigatória,
biometria gera corrida
em cartórios da cidade
Em três dias, 400
eleitores procuraram
a unidade da Antônio
Alves para o cadastro
CINTHIA MILANEZ

E

ntre a última quarta e
sexta-feira, quando o
prazo estava prestes a
vencer em algumas cidades
da região, o cartório eleitoral da rua Antônio Alves, em
Bauru, atendeu, em média,
400 eleitores para a realização da biometria. Embora
tenha havido ampla divulgação sobre o fato de o cadastramento não ser obrigatório
na cidade, os outros dois cartórios também ficaram superlotados e os seus respectivos
telefones, congestionados.
Ontem, ainda havia bastante
movimento no tabelionato da
Antônio Alves.
Segundo o chefe do cartório da 23.ª Zona Eleitoral,
situado na Antônio Alves,
Munir Sayed, muitos eleitores se mobilizaram por
acreditar que poderiam ser
multados ou perder o CPF,
RG e CNH se não fizessem a
coleta de impressões digitais

para as próximas eleições.
Conforme o JC noticiou, o
boato viralizou em redes sociais e aplicativos de mensagem no final do ano passado
e, até hoje, provoca dúvidas.
Do total de 400 pessoas
atendidas, 180 fizeram o agendamento e o restante, inserido
na categoria preferencial, realizou o cadastro biométrico.
“O perfil de quem procurou o
cartório é diversificado, mas
a maioria é formada por pessoas que necessitam de atendimento preferencial, porque
têm medo de perder algum
benefício”, revela.
Ainda de acordo com o
chefe do cartório, o estabelecimento atende, em média,

Dúvidas?
Para esclarecimento
sobre a biometria,
basta acessar o site
www.tre-sp.com.br ou
ligar no Disque Eleitor,
cujo número é o (11)
3130-2100

outras 50 pessoas por dia
para resolver outros assuntos, como a mudança do local de votação e a regularização das guias de multa.
NÃO É OBRIGATÓRIO
Sayed explica mais uma
vez que a coleta de impressões digitais ainda não é
obrigatória em todos os municípios, incluindo Bauru, e,
onde há esta exigência, quem
não comparecer nos prazos
estabelecidos terá somente
o título de eleitor cancelado.
Para quem é de fora de
Bauru, a recomendação é fazer a transferência do título
- e o consequente cadastramento biométrico - até o dia
9 de maio deste ano. Inclusive, os cartórios do município
estarão abertos das 9h às 17h,
entre os dias 7 e 9 de maio,
para atender essa demanda.
O município possui três
cartórios eleitorais. O maior
deles, que atende aproximadamente 113 mil eleitores de
Bauru e Piratininga, fica na
rua Antônio Alves, 21-35. Já
os demais estão na rua Agenor Meira, 17-41, e na rua
Silva Jardim, 2-17. Normalmente, o horário de atendimento é das 12h às 18h.

Emprega Bauru divulga novas
vagas abertas para esta semana
Interessados em
preencher cargos
devem se cadastrar
no site do programa

A

Sedecon informa a relação de oportunidades
do Emprega Bauru para
esta semana. As novas vagas
são: auxiliar de eletricista (10
vagas), pizzaiolo (1), auxiliar
de pizzaiolo (1), auxiliar de
cozinha (1), atendente/caixa
(1), gerente de atendimento
(1), operador de caixa (1),

vendedor orçamentista (1),
técnico em nutrição (1) e auxiliar administrativo (1).
As vagas que seguem
abertas são: ajudante de motorista/transportadora (10),
motorista truck e toco (10),
vendedor externo (2), operador de retroescavadeira (2),
ajudante de motorista (2), serviços gerais (1), auxiliar de
jardinagem (1), operador de
telemarketing (1), empregada
doméstica/cozinhar (1), auxiliar administrativo RH (1) e
auxiliar administrativo/com
necessidades especiais (1).

Os interessados em
preencher as vagas ou empregadores que queiram divulgar oportunidades devem
se cadastrar pelo site: http://
hotsite.bauru.sp.gov.br/
empregabauru/.
ATENDIMENTO
O Emprega Bauru conta
também com posto de atendimento no Poupatempo
(rua Inconfidência, 4-50) e
também na Sedecon (Rua
Virgílio Malta, 17-06) para
orientações e cadastro no
site do programa.

Bauru Shopping realiza diversas
atividades gratuitas de Páscoa
Programação contará
com oficinas de
Ovinhos e dedoches
e pintura facial

P

ara celebrar a Páscoa,
o Bauru Shopping preparou várias atrações
para a garotada. As atividades, que são gratuitas,
ocorrem de 30 de março a
1 de abril, sempre das 15h
às 19h, no terceiro piso do
centro de compras.
A programação será
realizada em um espaço
especialmente
preparado
para proporcionar às crianças uma experiência lúdica
que estimule a interação e
a criatividade. Na Oficina
de Ovinhos, o público infantil poderá colocar a mão

na massa, produzir, rechear
e decorar o próprio ovo de
Páscoa de um jeito divertido
e com a ajuda de monitores.
Para vivenciar essa experiência completa, os participantes terão à disposição
vários tipos de coberturas
e recheios que serão oferecidos pelo empreendimento.
Na Oficina de Dedo-

ches, as crianças aprenderão a criar personagens e
soltar a imaginação para
contar suas próprias histórias. Outra atração que
promete agradar em cheio
a criançada é a Oficina de
Pintura Facial. Neste espaço, a garotada ganhará
uma maquiagem artística
de coelhinho para entrar no
clima da festa.

Quando?

HAPPY WEEK
Até 5 de abril, o Bauru
Shopping também oferece
um cardápio promocional
com sugestões de 25 estabelecimentos participantes do
segmento de alimentação.
De segunda a quintafeira, das 17h às 22h, quem
escolher consumir uma das
opções da campanha ganhará outro prato igual.

As atrações ocorrem
de 30 de março a 1 de
abril, sempre das 15h
às 19h, no terceiro piso
do centro de compras
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Eleitores até aproveitaram para
fotografar aviso colado na porta do
cartório da Antônio Alves, que informava
a não obrigatoriedade do cadastro

Sem expediente
Devido ao feriado da Paixão de Cristo, que ocorrerá
nesta sexta-feira, os três cartórios eleitorais de Bauru estarão
fechados entre os dias 28 e 30
deste mês. Na segunda-feira, dia
2 de abril, o atendimento voltará
ao normal.

