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|EstrEia|TRE-CE levará atendimento 
para biometria a oito shoppings aos 
sábados. O horário será das 10h às 17 horas 

Recadastramento 
biométrico registra 
baixa movimentação

Mauri Melo

No prImEIro DIA de atendimento, 
procura foi pequena

cArlos HolANDA
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Na intenção de dar condições de 
todo o eleitorado da Capital rea-
lizar cadastro ou recadastro bio-
métrico, o Tribunal Regional Elei-
toral do Ceará (TRE-CE) estreou 
atendimentos aos sábados em oito 
shoppings centers. É necessário 
apresentar documento com foto 
e comprovante de residência. A 
prioridade é dada a quem agendou 
horário, mas todos podem ser con-
templados. As unidades realizarão 
os trabalhos de 10 horas às 17 horas.

Ontem, shoppings como Igua-
temi, RioMar Kennedy e Benfica 
registraram pequenas filas. Segun-
do Jehovah Neto, responsável pela 
unidade no Iguatemi, a procura 
pelo serviço ainda está aquém do 
esperado. Como o prazo para rea-
lização do cadastro se estende até 
dia 29 de novembro, eleitores cos-
tumam fazer o procedimento perto 
da data limite, gerando congestio-
namentos.

Na última quinta-feira, segundo a 
corte eleitoral, 807.262 eleitores - de 
um total de 1.765.072 - não estavam 
com situação regularizada. 

A universitária Beatriz Rosa de 
Mendonça, 18 anos, aproveitou o 
fluxo ameno no Iguatemi para ti-
rar o primeiro título de eleitor em 
um dos seis guichês disponíveis. 
“Esperei cinco minutos para ser 
atendida”, disse com o documen-
to em mãos. 

No RioMar Kennedy, também 
com baixo movimento, a pós-gra-
duanda Mayllana Duarte, 25 anos, 
achou fácil ser atendida. Para ela, 
a biometria é importante, já que 
assegura a legitimidade do pro-
cesso eleitoral. 

Coordenadora de adminis-
tração do cadastro eleitoral do 

TRE-CE, Lorena Belo destaca que 
807.262 eleitores pendentes é um 
número expressivo. A servidora 
diz que a expectativa para junho 
era maior adesão. A principal 
preocupação, ela diz, é de que a es-
trutura, hoje com capacidade para 
atender os sufragistas, se torne 
insuficiente, já que a demanda se 
acumula a cada semana.

Além da impossibilidade de vo-
tar em 2020, a coordenadora lem-
bra que o eleitor que não realizar o 
recadastramento não poderá, por 
exemplo, emitir ou renovar passa-
porte, ser nomeado para cargo pú-
blico, matricular-se em instituição 
pública, contrair empréstimo em 
instituição bancária oficial e inscre-
ver-se em programas assistenciais 
do Governo, como o Bolsa Família.

Atendimento
sHoppINGs
Horário na semana: 10 às 19h 
sábados: 10 horas às 17 horas:
>Shopping Parangaba;  
> Shopping riomar Kennedy; 
> Shopping Benfica;> North 
Shopping jóquei; > Shopping 
riomar Fortaleza; > Shopping 
iguatemi; >Shopping Via Sul

outros locAIs:
Horário: 8 horas às 17 horas
apenas na semana 
> Central de atendimento ao 
eleitor ( avenida almirante 
Barroso, 601)
> Vapt Vupt de Messejana (avenida 
jornalista tomaz Coelho, 408)
> Vapt Vupt do antônio Bezerra 
(rua demétrio Menezes, 3750)
> unidade Móvel no Centro 
administrativo do Cambeba
> Posto do Parque das Crianças 
(Centro)


