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Eleitores têm prazo 
para regularização
O período iniciou na quinta-feira e se estende até o dia 6 de maio.
Após, título será cancelado e não será possível votar na eleição de 2020
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para os faltosos

Quem não está em dia com a justificativa precisa procurar o Cartório Eleitoral, em Santa Cruz

“
A autonomia do polí-

tico pode funcionar como 
garantia de um espaço 
de igualdade radical na 
vida social que, inclusive, 
pode ter grande força 
indutora para demandas 
de igualdade na esfera 
econômica.”

Quem não votou nem jus-
tificou a falta em pelo menos 
três votações seguidas deve 
regularizar sua situação o 
quanto antes. O prazo para 
se regularizar começou nesta 
quinta-feira, dia 7 de março, 
e se estende até o dia 6 de 
maio. Para isso, é preciso 
pagar as multas referentes às 
ausências, bem como compa-
recer a um Cartório Eleitoral. 
Para somar as três faltas, são 
contados os turnos de vota-
ção, além disso, são contadas 
as eleições suplementares, 
convocadas quando o pleito 
oficial é anulado.

De acordo com o Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), mais 
de 2,6 milhões de pessoas 
podem ter o título cancelado 
caso não regularizem a si-
tuação. Em Vera Cruz, há 15 
eleitores faltosos. Em Vale do 
Sol são 18 eleitores com três 
faltas consecutivas, segundo 
aponta o chefe do Cartório 
Eleitoral da 162ª Zona, si-
tuado em Santa Cruz do Sul, 
Luiz Cláudio Costa.

Costa explica que os eleito-
res precisam comparecer ao 
cartório, localizado na rua Er-
nesto Alves, nº 760, em Santa 
Cruz do Sul, das 12 às 19 
horas, portando o título e um 
documento de identidade. 
“Os títulos serão cancelados 
em 7 de maio”, frisa.

Para a regularização do 

voto é necessário comparecer 
ao cartório da mesma forma, 
estando ou não cancelado, 
esclarece o chefe do Cartório 
Eleitoral. “Não se trata de 
perder o título, mas simples-
mente tê-lo cancelado, não 
podendo votar na eleição 
de 2020 se a situação não for 
regularizada”, revela.

Não terão os títulos can-
celados aqueles que não são 
obrigados a votar, sendo seu 
comparecimento às urnas 
facultativo, como as pessoas 
entre 16 e 18 anos e acima de 
70 anos. Também não estão 
sujeitos à medida os portado-
res de deficiência a quem seja 
impossível ou extremamente 
oneroso o cumprimento das 
obrigações eleitorais.

· TaLÃO
Os agricultores de Vera Cruz 
têm até a sexta-feira, dia 15 
de março, para comparecer 
à Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural e Meio Ambiente 
para apresentação dos talões 
de produtor. O procedimento 
é fundamental para o cálculo 
do índice de participação do 
município no retorno do ICMS. 
É importante que os produto-

res não deixem para procurar 
a secretaria nos últimos dias, 
evitando assim filas e demora 
no atendimento.

· paLEsTra
Os ingressos para a palestra 
“Caminhos de um vencedor”, 
que acontece na terça-feira,  
dia 19 de março, no Clube 
Vera Cruz, podem ser ad-
quiridos junto à Funerária 

Halmenschlager, no Grupo 
Arauto e na Acisa. O custo 
é dois quilos de alimentos 
não perecíveis, que devem 
ser entregues na hora da 
aquisição. A Liga Feminina 
de Combate ao Câncer de 
Vera Cruz sugere os alimen-
tos: massa, azeite, farinha, 
arroz, açúcar, leite e bolacha. 
O palestrante do evento será 
Claiton Fernandez.

aGEnda

Conceito antipredicativo

De acordo com o filósofo Vladimir Saflate (Circuito 
dos Afetos) é preciso considerar a ideia de um conceito 
antipredicativo de reconhecimento. Diz que “as identi-
dades, sejam elas políticas ou psicológicas, são sempre 
construções no interior de relações assimétricas de poder, 
sendo por isso expressões estratégicas de defesa ou de 
dominação”. Saflate defende que a sensibilidade a este 
antagonismo somente poderia ser minorada através da 
consolidação de um espaço fortemente igualitário para 
além de diferenças culturais, e não através de uma poli-
tização extrema do campo da cultura. 

A tese sustentada pelo filósofo é a de reconhecer a 
necessidade de “lidar com algo em mim não completa-
mente estruturável em termos de identidade, levando a 
uma maior solidariedade com aquilo que, no outro, sou 
incapaz de integrar”. Neste aspecto, o campo político 
nasce a partir de sua separação do campo da cultura e 
da economia, como consequência, a afirmação de que 
as identidades podem e devem encontrar seu espaço de 
desenvolvimento, mas não que esse espaço deva neces-
sariamente ser politizado. “A política des-identifica os 
sujeitos de suas diferenças culturais, ela os des-localiza 
das suas nacionalidades e identidades geográficas, da 
mesma forma que ela des-individualiza de seus atributos 
psicológicos.” Por esta perspectiva, a política é acima de 
tudo uma força de des-diferenciação capaz de abrir aos 
sujeitos um campo produtivo de indeterminação.

Não se trata de ignorar que políticas específicas e 
discriminação positiva tenham função estratégica fun-
damental, pois necessitam estrategicamente afirmar 
diferenças culturais para fortalecer a sensibilidade social 
em relação à sua vulnerabilidade específica. Seria o caso 
de uma plasticidade que a ação política dispõe para im-
por condições reais capazes 
de garantir a afirmação do 
igualitarismo. “Tal cons-
ciência é um estágio ne-
cessário para reposicionar a 
sociedade em uma situação 
na qual a indiferença às 
diferenças culturais não 
seja impossibilitada pelo 
peso da violência que se 
perpetua contra grupos 
específicos.”

Pensar pelo viés da indi-
ferença política as diferenças culturais significa defender 
a autonomia do político em relação tanto à cultura quanto 
à economia, pois somente o campo político tem condições 
de se afirmar como campo de igualdade radical, já que os 
campos da cultura e da economia serão sempre marcados 
por desigualdades que podem ser minoradas, mas talvez 
não possam ser completamente eliminadas. A autonomia 
do político pode funcionar como garantia de um espaço 
de igualdade radical na vida social que, inclusive, pode 
ter grande força indutora para demandas de igualdade 
na esfera econômica.

Falar de um reconhecimento antipredicativo só faria 
sentido se pudéssemos afirmar, seguindo o filósofo, a 
necessidade de algo do sujeito não passar em seus pre-
dicados, mas continuar como potência indeterminada 
e força de indistinção. Compreender que um sujeito se 
define por portar o que resiste ao próprio processo de 
predição...


