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Eleição garante vitória de chapa
de situação por três votos de diferença

Passavam poucos minutos das 2h de 
quinta-feira, 15 de maio, quando a última 
urna foi escrutinada, dando vitória à 
chapa 02 (Unidade Docente) sobre a 
chapa 01 (Novos Rumos), por uma 
diferença de apenas três votos: 207 a 204. 
Até a penúltima urna a ter os votos 
contados, que foi a do Centro de Ciências 
Sociais e Humanas (CCSH) da Antiga 
Reitoria, a diferença pró-chapa 01 era de 
14 votos. Entretanto, na última urna, que 
foi a do CCSH (Antigo Hospital), reduto 
do candidato a presidente da chapa 02, 
Sérgio Prieb, e de outro integrante da 
chapa, professor Ricardo Rondinel, a 
diferença foi superada. 

Numa disputa acirrada desde o 
primeiro momento, a participação dos 
associados no processo eleitoral foi a 
maior das últimos disputas: 434 votantes 
para a eleição da diretoria da seção 
sindical, em um universo de 1.242 
sindicalizados. Após a confirmação do 
resultado pela comissão eleitoral, o 
candidato da chapa 01, professor João 
Eduardo Pereira, que é atuante junto ao 
Fórum de Professores (ProIFES), 
reconheceu o resultado e parabenizou o 

vitorioso, professor Sérgio Prieb, que 
esteve acompanhado durante a 
apuração por outros integrantes da 
chapa, como as professoras Maristela 
Souza, Fabiane Costas e o professor 

Rondon de Castro.

Acompanhe a votação por cada seção 
eleitoral:

CCR (Artes) – 37 votaram. A chapa 
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Conselheiros mais votados
Para o Conselho de Representantes, que é uma instância consultiva e 

independente do sindicato, a ordem dos mais votados foi: 1º- Paulo Afonso 
Burmann (126 votos); 2º- Diorge Alceno Konrad (115 votos); 3º- Getulio 
Retamoso (84 votos); 4º- Humberto Gabbi Zanatta (80 votos); 5º- João 
Batista Paiva (72 votos); 6º- Glades Félix (42 votos); 7º- Vitor Biasoli ( 38 
votos); 8º- Wilton Trapp (36 votos) e Maria Julia Piaggio (36 votos); 10º- 
Rejane Terezinha dos Santos (35 votos); 11º- Iberê Nodari (31 votos); 12º- 
Cláudio Emelson Dutra (23 votos); 13º- Leila Wolff (20 votos); 14º- Zeferino 
da Silva (19 votos); 15º- Paulo Silveira (13 votos); 16º- Reinaldo Pedroso (5 
votos).

ANDES-SN: 20% dos 
associados compareceram

Um total de 13.866 docentes das instituições de 
ensino superior do país compareceu às urnas para eleger 
a nova diretoria que irá conduzir o ANDES-SN no 
biênio 2008-2010. Eles representam 20% dos 69.395 
professores sindicali-zados de todas as regiões do país. 

A Chapa 1 – Andes Autônoma, Democrática e de Luta, 
a única inscrita para o pleito, recebeu 12.134 votos, o 
que significa 17,5% dos docentes aptos a votar.  Já 1,7% 
dos aptos a votar preferiram votar em branco, e 0,8% a 
anular o voto.

De acordo com o presidente da Comissão Eleitoral 
Central – CEC, Agostinho Macedo Beghelli Filho, o 
comparecimento às urnas superou as expectativas, ao 
registrar resultados eleitorais superiores aos da eleição 
anterior, realizada em 2006. “Na eleição passada, 
18,67% dos sindicalizados atenderam ao chamado para 
votação, o que demonstra que tivemos um percentual 
maior de docentes mobilizados neste ano”, analisa o 
presidente da CEC. Conforme Agostinho, o número de votos brancos e nulos também 
diminuiu em relação à eleição anterior. Em 2006, 1,83% dos docentes votaram em branco, e 
1,02%, nulo.

Para Maria do Céu de Lima, 1ª secretária do ANDES-SN, “estes resultados demonstram 
que os docentes compareceram às urnas para defender o Sindicato Nacional dos sucessivos 
ataques do governo e das entidades pelegas que lhe dão sustentação, como é o caso do 
Proifes e da CUT”, resumiu. 

As eleições para a nova diretoria do ANDES-SN foram realizadas nos dias 13 e 14 de 
maio de 2008, em 87 diferentes instituições de ensino superior do país. A apuração do 
resultado terminou oficialmente dia 20 de maio de 2008. A nova diretoria tomará posse na 
plenária de abertura do 53º CONAD, que será realizado em Palmas-TO, entre 26 e 29 de 
junho de 2008. (Fonte: ANDES-SN)

01 obteve 24 votos e a chapa 02 obteve 10 
votos. Foram 2 votos brancos e 1 nulo.

CCSH (Campus)- 36 votaram. A chapa 
01 obteve 5 votos e a chapa 2 obteve 29 
votos. Foi 1 voto em branco e 1 voto nulo.

CCNE- 66 votaram. A chapa 01 obteve 
45 votos e a chapa 02 obteve 17. Houve 
ainda 1 voto branco e 3 votos nulos.

CT (CTISM)- 65 votaram. A chapa 01 
obteve 33 votos e a chapa 02 votaram 27 
votos. Houve ainda 5 votos em branco.

CE (Letras)- 45 votaram. A chapa 01 
obteve 7 votos e a chapa 02, 36 votos. 
Houve 1 votos branco e 1 nulo.

CCS- 50 votaram. A chapa 01 obteve 29 
votos e a chapa 02 obteve 21 votos e mais 
1 voto nulo.

Reitoria (CEFD)- 20 votaram. A chapa 
01 obteve 11 votos e a chapa 02 obteve 7 
votos. Foi 1 voto em branco e 1 voto nulo.

CCSH (Antiga Reitoria)- 71 votaram. 
Foram 37 votos na chapa 01 e 30 votos na 
chapa 02. Houve ainda 2 votos em branco 
e 2 votos nulos.

CCSH (Antigo Hospital)- 44 votaram. 
A chapa 01 obteve 13 votos e a chapa 02 
obteve 30 votos. Apenas 1 voto em 
branco.

João Eduardo (e) admite vitória de Prieb (c) na disputa para suceder Konrad (d) 

Participação de associados da 
SEDUFSM foi uma das maiores 

dos últimos anos
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