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Salvador, quinta-feira, 15 de outubro 2020

NARA GENTIL

BAHIA

No dia do voto: sem
biometria e sem
papel impresso
ELEIÇÕES 2020 Será em novembro, e não em outubro,
mas haverá eleições municipais neste ano de pandemia. E
ontem o Tribunal Regional
Eleitoral (TER-BA) reuniu a
imprensa na sede do órgão,
em Salvador, para apresentar
as normas que serão aplicadas
no dia da votação - 15 de novembro, no primeiro turno, e
no dia 29 do mesmo mês, em
caso de segundo turno.
O TRE montou uma sessão
para os jornalistas, com direito a mesário, eleitores, urna e
todos os equipamentos usados em um dia de votação de
verdade, mas com algumas
novidades. É claro que o álcool em gel e a máscara entraram para a lista de itens obrigatórios, mas não apenas isso.
A biometria será dispensada,
todos os eleitores terão que
usar máscara, a higienização
das mãos acontecerá antes e
depois da votação, e o canhoto de papel que serve de comprovante estará disponível
apenas de forma virtual.
Do lado de fora, os lugares
na fila serão marcados com

adesivos no chão. Do lado de
dentro, cadeiras com distanciamento, tanto do público como dos mesários. O
eleitor vai higienizar as mãos
na entrada da sessão, apresentar o documento original
com foto distante do mesário, assinar a ata com a própria caneta, fazer a votação,
e sair sem levar o comprovante impresso. Na saída terá que higienizar as mãos
novamente.
A urna não será higienizada
entre um uso e outro por se
tratar de aparelho eletrônico
e evitar que seja danificado.
“A eleição também foi estendida. Tradicionalmente
ela acontece das 8h às 17h,
mas este ano será das 7h às
17h. O TSE pede para que
entre as 7h e as 10h os eleitores com prioridade, como
idosos, gestantes, lactantes,
e pessoas com deficiência,
tenham preferência para ir
para a sessão. Não significa
que o eleitor comum não
possa ir, mas a gente pede ao
eleitor que não tem nenhuma comorbidade nem faz

Salvador tem
interesse em
vacina chinesa,
diz Neto a Doria

Mesários usarão máscara, face shield e disponibilizarão álcool em gel

parte de grupo prioritário
que deixe para votar depois
das 10h”, orientou a chefe de
cartório da 14ª Zona Eleitoral, Silvana Caldas.
Na Bahia, são 10,8 milhões
de eleitores, sendo que 1,8
milhão vota em Salvador. A
maioria do público é feminino, tanto na capital quanto
no interior.
Caldas contou que 108 mil
mesários vão trabalhar no
estado. “É importante que o
eleitor não esqueça de sair de
casa com máscara, porque só
poderá votar quem estiver
usando máscara. Não esquecer de levar o documento de
identidade, mesmo para
quem tem o e-título, levar a
própria caneta, e ir ao local
de votação sozinho para evitar exposições”, informou.
GIL SANTOS

VEJA REGRAS
ï Obrigatório uso da máscara
ï Biometria está suspensa
ï Necessário documento
original com foto, mesmo para
quem tem o título virtual
ï Recomendado levar a própria caneta
ï Sessões abrem uma hora
mais cedo, das 7h às 17h
ï Pessoas com prioridade,
como idosos, gestantes e deficientes votam nas quatro
primeiras horas
ï Filas terão lugares marcados

CORONAVAC Salvador pode
ter acesso à vacina da empresa chinesa Sinovac Biotech
contra a covid-19, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo.
Esse foi o desejo manifestado
ontem pelo prefeito ACM Neto, que se reuniu com o governador de São Paulo, João
Doria, para tratar do assunto.
A expectativa do governo
paulista é que a população
comece a ser vacinada ainda
em dezembro deste ano.
“Expressei ao governador
João Doria o desejo que Salvador tem de participar desse movimento em parceria
com o estado de São Paulo.
Vim à capital paulista justamente para conhecer o estágio em que esse processo se
encontra. Assim que houver
o registro, queremos disponibilizar doses dessa vacina
para os soteropolitanos rapidamente”, declarou Neto.
Atualmente, a capital tem
27,1% dos casos de covid-19
do estado, que já registrou
329.787 casos confirmados e
7.214 mortes.
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