
B. Do Bugres

A Comarca de Barra do 
Bugres é a mais nova uni-
dade judiciária a contar 
com os serviços prestados 
pelos agentes comuni-
tários de Justiça e Cida-
dania. Os atendimentos, 
explica o juiz Sílvio Men-
donça Ribeiro Filho, tive-
ram início na última sex-
ta-feira, 14.

“A Justiça Comunitária 
não julga, mas procura re-
solver os conflitos de for-
ma amigável e sem custo 
para o interessado. Seu 
objetivo é proporcionar 
ao cidadão informações 
claras e objetivas sobre a 
Justiça, prestando orienta-
ções sobre como se socor-
rer dela para garantir seus 
direitos, principalmente 
dos bairros mais populo-
sos e carentes, sobre o pa-
pel da Justiça”, destacou o 
magistrado, coordenador 
da Justiça Comunitária 
em Barra do Bugres.

Conforme o magistrado, 
os atendimentos serão re-
alizados às quartas e sex-
tas-feiras, pela equipe dos 
agentes comunitários, das 
13h às 17h, no Centro In-
tegrado Oriente, localiza-
do na rua Alegria, bairro 
Maracanã.
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Cartório eleitoral atende
eleitores com títulos cancelados 
em horário ampliado

TANGARÁ DA serrA

Os eleitores que não 
compareceram nos prazos 
estipulados pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) 
para se adequar com as 
novidades trazidas com o 
cadastramento biométrico 
e agora estão com o título 
cancelado, têm a possi-
bilidade de regularizar a 
situação perante a Justiça 
Eleitoral. Com objetivo de 
facilitar o acesso, o cartó-
rio da 19º Zona Eleitoral 
de Tangará da Serra está 
desde o início dessa sema-
na atendendo esse público 
em horário ampliado, sen-
do das 08h às 18h.

De acordo com o che-
fe do Cartório Eleitoral, 
Luis Gustavo Romko, o 
atendimento em horário 
diferenciado permanecerá 
até a próxima sexta-feira, 
21. “Entretanto, o Cartório 
Eleitoral não vai parar os 
atendimentos após o dia 
21. O eleitor poderá ainda 
vir para regularizar a situ-
ação, mesmo os que estão 
com o título cancelado”, 
enfatizou o responsável, 
ao destacar que a semana 
de horário ampliado em 
Tangará da Serra aten-
de uma determinação do 
TRE para oportunizar aos 
eleitores que estão com 
os títulos cancelados a 
regularizarem a situação 
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e assim irem às urnas na 
eleição suplementar para 
o cargo de senador, pro-
gramada para acontecer 
no dia 26 de abril.

“Esses eleitores que não 
compareceram na biome-
tria estão impedidos de 
votar porque seus títulos 
estão cancelados. Sendo 
assim, eles estão impedi-
dos de votar também para 

prefeitos e vereadores, 
além de uma série de pe-
nalidades, como não po-
der tirar passaporte, não 
poder fazer matrícula em 
universidade, não poder 
ter financiamento públi-
co, então é uma série de 
restrições para as pesso-
as que estão com título 
cancelado. O principal é 
a questão de não poder 
votar nessas eleições que 
estão próximas”, relatou.

Com o horário amplia-
do, ainda de acordo com 
o chefe do Cartório Eleito-
ral, o público tem atendi-
do o chamado e compare-
cido para a regularização. 
Contudo, apenas 50% do 
comparecimento é refe-
rente ao eleitorado com 
título cancelado e que de-

seja votar na eleição su-
plementar para o cargo de 
senador, público-alvo do 
plantão de atendimento 
estabelecido pela Justiça 
Eleitoral.

“Houve um aumento 
significativo nos atendi-
mentos, porém um au-
mento grande dos eleito-
res que querem transferir 
seus títulos para Tangará 
da Serra e os novos elei-
tores. Esse período agora 
estamos com o plantão 
para atender com prio-
ridade quem está com o 
título cancelado para que 
passam votar nas pró-
ximas eleições”, disse. 
Atualmente, 18 mil elei-
tores estão com o título 
cancelado em Tangará da 
Serra.


