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Dartanhan Baldez Figueiredo, 

56 anos, professor do Departa-

mento de Física

Sônia Berenice Tolfo, 60 anos, 

professora aposentada do Colé-

gio Agrícola

Fernando de Jesus Moreira Jú-

nior, 27 anos, professor do de-

partamento de Estatística

Maria Antonieta Baldissera, 59 

anos, professora aposentada do 

curso de Farmácia

“Se a obrigação da União é com o 

ensino superior, deveria ser des-

tinado 100% dos recursos da Edu-

cação para o ensino superior. 

Além disso, o recurso que vai pa-

ra a universidade para manter os 

alunos (como moradia e restaurante universitário) tem 

que vir da assistência social e não dos recursos da Edu-

cação. O ensino fundamental e médio são responsabi-

lidades dos municípios e estados”. 

“Em um primeiro momento pen-

so que o ensino fundamental    

deveria ter um aporte maior de 

recursos, pois os maiores proble-

mas na Educação parecem vir 

daí. Para a formação de uma so-

ciedade mais justa os fundamentos da Educação de-

vem ser mais sólidos”.

“Entendo que 75% seja uma 

quantia considerável. Particular-

mente, para nós do ensino supe-

rior seria muito bom, mas eu não 

sei se isso não vai causar proble-

mas para os ensinos fundamental 

e médio”. 

“Se isso for verdade está de bom 

tamanho, mas, na realidade, não 

acontece assim. Outros setores 

da universidade, que não direta-

mente ligados ao ensino, pesqui-

sa e extensão, também fazem uso 

desses recursos”.
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O projeto de Reforma Universitária 
prevê que 75% dos recursos da 

Educação serão para o ensino superior. 
Qual a sua opinião?

ANDES-AD referendada
ao Sindicato Nacional

A eleição para a escolha da direção do 
ANDES- Sindicato Nacional ocorreu nos    
dias 16 e 17 de maio nas principais universi-
dades do país. Estavam aptos a votar 70.110 
associados, conforme informação do próprio 
sindicato. No pleito, apenas uma chapa con-
seguiu se inscrever, que foi a de situação, inti-
tulada ANDES  Autônoma e Democrática 
(AD). O número de votantes chegou a 
13.094, tendo a chapa única (número 1) sido 
referendada por 11.093 associados. Houve 
ainda 1.284 votos em branco e 196 votantes 
em trânsito.

Na UFSM, a participação da categoria dos 
professores acabou sendo prejudicada em 
função de que em um dos dias de eleição (17 
de maio) é feriado do aniversário da cidade. 
Em função disso, a SEDUFSM instalou as se-
ções eleitorais em todo o campus e nos cen-
tros de ensino da cidade no dia 16 e, no feria-
do, disponibilizou uma única urna na sede do sindicato. 
Conforme o presidente da comissão, professor Carlos 
Alberto da Fonseca Pires, foram registrados 130 votos 
para a única chapa concorrente, a ANDES Autônoma e 
Democrática. Anularam o voto quatro docentes e 22 vo-
taram em branco, totalizando assim 156 votantes. No 
processo de contagem de votos participaram os profes-
sores Carlos Pires, Clovis Guterres e Hugo Blois. 
Integravam a comissão eleitoral também os professores 
Wilton Trapp e Rejane dos Santos. Confira abaixo a dire-
toria executiva eleita, e da Regional RS, com exceção 
das regionais do restante do país:

DIRETORIA ELEITA
PRESIDENTE  Paulo Marcos Borges Rizzo (APUFSC S.Sind.) 

1ª VICE-PRESIDENTE  Maria Inês Corrêa Marques (APUB 
S.S./ADUCSAL S.Sind.) 

2º VICE-PRESIDENTE  Agostinho B. Macedo Beghelli Filho 
(APESJF S.Sind.) 

3º VICE-PRESIDENTE  Almir Serra Martins Menezes Filho 
(ADURN S.Sind.) 

SECRETÁRIO GERAL  Luiz Henrique Schuch (ADUFPel S.Sind.) 

1ª SECRETÁRIA  Maria do Céu de Lima (ADUFC S.Sind.) 

2º SECRETÁRIO  Evson Malaquias de Moraes Santos 
(ADUFEPE S.Sind.) 

3º SECRETÁRIO  Dileno Dustan Lucas de Souza (ASPUV 
S.Sind.) 

1º TESOUREIRO  José Vitório Zago (ADUNICAMP) 

2º TESOUREIRO  Paulo Antônio de Oliveira Gomes 
(ADUFU S.Sind.) 

3º TESOUREIRO  José Menezes Gomes (APRUMA 
SSind)

REGIONAL RIO GRANDE DO SUL 

1º VICE-PRESIDENTE REGIONAL RS  Fernando Molinos Pires 

Filho (ADUFRGS Seção Sindical) 

2ª VICE-PRESIDENTE REGIONAL RS  Cristina Helena Maria 

Moreira Vernetti (ADUFPel S.Sind) 

1º SECRETÁRIO REGIONAL RS  Manuel Luis Martins da Cruz 
(APROFURG S.Sind.) 

2º SECRETÁRIO REGIONAL RS  Dante Augusto Couto Baroni 
(ADUFRGS S. Sind) 

1º TESOUREIRO REGIONAL RS  Fernando Rosa do Nascimento 
(ADUFRGS S.Sind) 

2º TESOUREIRO REGIONAL RS  Henrique Andrade Furtado de 

Mendonça (ADUFPel S.Sind)

Rizzo vê dias difíceis 
nas universidades

O presidente eleito do 
ANDES-SN é o professor 
Paulo Marcos Borges 
Rizzo, atual 1º vice-
presidente do Sindicato. 
Rizzo é arquiteto, profes-
sor do curso de Arquite-
tura e Urbanismo da Uni-
versidade Federal de San-
ta Catarina, Mestre em 
Geografia pela UFSC e 
doutorando em Urbanis-
mo. Ministra aulas na ins-
tituição catarinense desde 

1982 e, no ANDES, participou de duas gestões do início 
dos anos 90: gestão 90-92, gestão 92-94, e também inte-
gra a atual: 2004 a 2006. Poucos dias após sua eleição, 
Rizzo previu dificuldades para o futuro das universida-

des, conforme publicação da Folha Dirigida 
do dia 24 de maio. Veja a seguir:

"Vamos lutar contra a precarização do 
trabalho docente, lutar pelas garantias 
de financiamento das universidades, 
para que não ocorram cortes graves", 
promete. De acordo com Rizzo, não é 

possível deixar que situações como a 
da Uerj, onde os professores estão parali-

sados há mais de 45 dias, continuem aconte-
cendo. "Vemos o que está acontecendo agora com a 
Uerj, um absurdo. Muitos cortes foram feitos e a insti-
tuição não consegue se manter. Além da Uerj, existem 
universidades no Mato Grosso do Sul em que os profes-
sores estão sem receber", conta. Segundo ele, nas insti-
tuições federais essa também é uma luta importante. 
"Independente da instituição, outra briga que vamos ter 
é pela contratação de professores. Muitos se aposentam 
e outros são contratados por contratos precários. 
Precisamos da ampliação destas vagas docentes".

Votação para o ANDES-SN no CCSH, em 16 de maio último 

Paulo Rizzo, novo presidente 
do Sindicato Nacional

“Vamos 
lutar contra a 
precarização 
do trabalho”

FRITZ NUNES
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