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‘Sintomáticos não votar é recomendação
do TSE’, alerta chefe do Cartório Eleitoral

ELEIÇÕES 2020 - Filipe Calijorne frisou que Tribunal Superior Eleitoral não proibiu pessoas com covid-19 de votarem

Com a pandemia do novo
coronavírus, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) estipulou
uma série de orientações que
devem ser seguidas pelos elei-
tores e também por mesários
no domingo (15). O chefe do
Cartório Eleitoral, Filipe Cali-
jorne Diniz, destacou a impor-
tância dos eleitores de Itabira,
Itambé do Mato Dentro e Pas-
sabém, cidades pertencentes à
132ª Zona Eleitoral, estarem
atentos às orientações de se-
gurança para evitarem a pro-
pagação do vírus.

Além das orientações bási-
cas, como a utilização de más-
caras, higienização das mãos
com álcool em gel e distância de
segurança, principalmente den-
tro da seção eleitoral, o TSE re-
forçou em seu plano de segu-
rança sanitária devido à covid-
19 outras medidas. Segundo as
novas regras, só poderá entrar
na seção o eleitor que for autori-
zado pelo mesário, o chão de-
verá estar marcado, para que
haja o distanciamento mínimo
entre as pessoas, os documen-
tos deverão ser apresentados
ao mesário que não poderá
pegá-los, o eleitor deverá levar
a sua própria caneta para assi-

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) não proíbe que eleito-
res com sintomas de covid-19
compareçam às urnas no
domingo (15), mas recomen-
da que eles evitem votar
justamente para evitar a
propagação do vírus. Aqueles
que estiverem sintomáticos e
optarem por ficar em casa
poderão justificar seus votos
até 60 dias após as eleições.

O chefe do Cartório Elei-
toral de Itabira, Filipe Calijor-
ne Diniz, reforçou a orienta-
ção do TSE. Segundo ele, o
voto é direito de todos e, in-
clusive, obrigatório para
quem seja alfabetizado e tenha
entre 18 e 69 anos, mas, con-
siderando a saúde de cada
eleitor e também da coletivi-
dade, a Justiça Eleitoral suge-
re que, quem apresente sinto-
mas, tenha diagnóstico confir-
mado de covid-19, ou tenha
tido contato com pessoas in-
fectadas nos últimos 14 dias
“não compareça para votar”.

“Contudo, trata-se de su-
gestão para evitar uma eventu-
al disseminação da doença.
Caso a pessoa queira votar,
não podemos impedi-la. Mas,
deve ser redobrada a atenção,
por parte do eleitor infectado
ou com suspeita, para que siga
todos os protocolos de saúde
e compareça de máscara e se
retire do local de votação
imediatamente após o exercí-
cio do voto. São orientações

Hoje, a partir de 14h30,
a Assembleia Legislati-
va realiza audiência pú-
blica para debater e bus-
car esclarecimentos so-
bre um acordo que está
sendo negociado entre o
poder público e a Vale.

O acordo é referente aos da-
nos causados pelo rompimento
da barragem B1 da mina Córre-
go do Feijão, em Brumadinho,
em 25 de janeiro de 2019. A
audiência pública foi solicitada
pela deputada Beatriz Cerqueira
(PT) e será realizada pela Co-
missão de Direitos Humanos.

O rompimento da barra-
gem provocou a morte de
272 pessoas, das quais 11
ainda não tiveram seus corpos
localizados. A tragédia tam-
bém causou um imenso preju-
ízo econômico e ambiental.

O acordo que está sendo
negociado entre o Estado e a
Vale se refere a duas ações ju-

A Polícia Militar e a GSM
Mineração entregaram
ontem 460 cestas básicas
e 12 mil caixas de leite
longa vida para entidades
filantrópicas de Barão de
Cocais e de Santa Bárbara.

Os alimentos para mon-
tagem das cestas básicas
foram arrecadados com o
Passeio Ciclístico da PM –
realizado este ano de manei-
ra virtual, devido à pande-
mia do novo coronavírus.
O leite veio através de uma
gincana realizada pela GSM
entre seus funcionários.

Segundo o comandante
da 57ª Companhia de Barão
de Cocais, tenente Vander-
lei Lino, a distribuição de
alimentos realizada ontem
mostra o comprometimento

que valem para qualquer elei-
tor”, afirmou Filipe Calijorne.

Nos últimos dias circularam
notícias falsas de que o TSE
estava proibindo os eleitores
com sintomas de coronavírus
de comparecerem às urnas.
Em alguns casos, houve o
equívoco na interpretação do
plano de segurança sanitária
do TSE. Entre as recomenda-
ções está a de que, eleitores e
mesários fiquem em casa se
estiverem com febre no dia da
votação ou tiverem contraído
a doença causada pelo novo
coronavírus no período de 14
dias antes do dia da votação.

“Não há norma que proíba
a votação em caso de sinto-
mas ou contaminação pela co-
vid-19. As medidas de segu-
rança tomadas pelo TSE são
capazes de proteger os eleito-
res, inclusive na eventualidade
de haver pessoas contamina-
das”, explica o TSE.

Segundo Filipe Calijorne,
após as eleições, as pessoas
que deixarem de votar, pode-
rão justificar a ausência pelo
site do TSE, no sistema “Jus-
tifica”. “O requerimento feito
por esse sistema deverá ser
acompanhado de documentos
que comprovem os motivos
alegados [pelo eleitor] e pode-
rá ser feito até 60 dias após o
pleito. Enviado pelo eleitor, o
Cartório Eleitoral receberá o
requerimento e o encaminhará
ao juiz eleitoral para análise”,
explicou o chefe do cartório.

nar o caderno de presença e só
poderá se dirigir à urna após
passar álcool em gel nas mãos.

“Saliento a importância de
que todos os eleitores compa-
reçam às suas seções eleitorais
com máscaras. Na entrada de
cada seção, haverá álcool em
gel para higienização das
mãos. Pede-se que cada um
restrinja a ida ao local de vota-
ção, especificamente para vo-
tar, para se evitar conversas e
aglomerações. É importante
que todos tenham a consciên-
cia da proteção necessária
para evitarmos uma eventual
disseminação do novo corona-
vírus. Cada eleitor deve fazer
a sua parte para a proteção da
sua própria saúde e da de to-
dos”, recomendou o chefe do
cartório em Itabira.

O horário da votação tam-
bém foi alterado, devido à
pandemia. Neste ano, será das
7h às 17h.  E o eleitor terá
uma hora a mais para compa-
recer às urnas. A recomenda-
ção do TSE é que preferenci-
almente das 7h às 10h, o horá-
rio seja reservado para idosos,
para que diminua o índice de
contato, pelo fato deles esta-
rem no grupo de risco.

da Polícia Militar e da socieda-
de em fazer o bem. “O senti-
mento da PM, e o meu em es-
pecial, é de gratidão em poder
contribuir, ainda que de forma
pequena. Estamos no caminho
da união com a comunidade
de Barão de Cocais com as
doações das cestas básicas e
das caixas de leite. Essas par-
cerias entre comunidade, em-
presas e entidades são muito
importantes para o fortaleci-
mento da cidade”, destacou.

O supervisor de operações
da GSM Mineração, Glauber-
te Arcanjo Mota, destacou a
mobilização dos funcionários
da empresa para a doação das
caixas de leite. “Fizemos uma
gincana em outubro, na Se-
mana de Prevenção de Aci-
dentes, e dividimos os funcio-
nários em quatro equipes e

cada uma se empenhou nesta
ação. Além disso, todos os
funcionários também ajudaram
a doar uma certa quantia para
essa ação solidaria”, contou.

Maria Aparecida Bonfim
Freire, pastora da Igreja Batis-
ta Poder de Deus, recebeu 40
cestas básicas e 40 caixas de
leite e disse que a doação já
tem destino certo. “Esse tra-
balho da PM, comunidade e
empresa vai levar comida para
a mesa de muita gente que não
tem nada para se alimentar.
Barão de Cocais está com
muitas famílias em situação de
calamidade e nós da igreja va-
mos atender essas pessoas
com as cestas básicas e o lei-
te. Falo com toda certeza que
esta ação aqui hoje [ontem] vai
salvar vidas”, comentou.

O vice-presidente da Asso-

ciação de Proteção e Assis-
tência aos Condenados
(Apac) de Santa Bárbara,
Olinto Alexandre de Mora-
es, garantiu que a doação
veio na hora certa. “Esta
doação vai ajudar demais a
Apac, porque com essa
pandemia houve muita ca-
restia e aumentaram muito
os preços. Vai ajudar a
gente demais neste mo-
mento de luta. Só temos
que agradecer muito à PM
e GSM”, afirmou.

“Temos em torno de 64
pessoas na Apac e qualquer
um de nós está sujeito a co-
meter uma infração, mas o
amor vem de Deus, só pelo
amor é que vem a recupera-
ção e uma nova história na
vida de cada ser humano”,
acrescentou Olinto Moraes.

diciais que somam uma reivin-
dicação do governo de quase
R$ 55 bilhões, incluindo R$ 26
bilhões por danos socioeconô-
micos e R$ 28 bilhões por da-
nos morais e difusos.

Uma primeira audiência de
conciliação já ocorreu em 22 de
outubro, na 2ª Vara da Fazenda
Pública e Autarquias de Belo
Horizonte, mas não foi possí-
vel concluir as negociações,
sendo marcado novo encontro
para a próxima terça-feira
(17). Participaram represen-
tantes da empresa, do Ministé-
rio Público (MP), da Defenso-
ria Pública e do Executivo.

No dia 27 de outubro, em
audiência pública na Assem-
bleia Legislativa, o secretário de
Estado de Planejamento e Ges-
tão, Otto Levy, afirmou que
nenhum dos valores obtidos
deve ser destinado ao caixa
único do Estado, mas todos se-
rão vinculados a projetos como
a universalização do saneamen-

to básico na região atingida
pelo desastre, um novo rodoa-
nel ou garantia de abastecimen-
to de água para a Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte
(RMBH). De qualquer forma,
segundo o secretário, esse re-
curso deverá ser repassado ao
Estado e transformado em su-
plementação orçamentária.

Saiba mais - Diversos par-
lamentares, entidades da soci-
edade civil e moradores da
área atingida vêm criticando a
negociação pela falta de trans-
parência e por ela não incluir
representantes das vítimas.
Ainda em outubro, Beatriz
Cerqueira procurou o Ministé-
rio Público e fez uma repre-
sentação contra o acordo, pela
forma como está sendo con-
duzido, excluindo a população
e o Legislativo. “Cabe pergun-
tar: segredo por que e para
quê?”, questionou a deputada.

No dia 5 de novembro, o

secretário adjunto de Planeja-
mento e Gestão, Luís Otávio
de Assis, participou de outra
audiência pública da Comissão
de Direitos Humanos e disse
que a sociedade participará da
escolha dos projetos que rece-
berão recursos provenientes
do acordo que está em negoci-
ação, relativo à tragédia da
barragem em Brumadinho.

Essa promessa não ameni-
zou as críticas feitas naquela
ocasião. “O governo está há
duas semanas negociando sem
a participação das vítimas. Es-
pero que o senhor consiga um
acordo com uma participação
real”, afirmou o procurador
federal Edmundo Dias Netto
Júnior. Já a representante do
Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB), Tchenna
Maso, se queixou de que o go-
verno não apenas deixa de in-
cluir as vítimas nas negocia-
ções, mas também coloca
todo o processo em sigilo.

Eleitores devem ir votar de
máscara, afirma Calijorne

Passeio ciclístico: Polícia Militar entrega
460 cestas básicas e 12 mil caixas de leite
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Acordo entre o governo e a Vale será discutido
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BOA AÇÃO - Alimentos para montagem da cesta básica foram recolhidos em passeio ciclístico; leite foi resultado de gincana
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FILIPE CALIJORNE lembrou das recomendações do tribunal
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