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A comemoração em imagensEleição com abstenção histórica

Segundo turno mais tranquilo em Vera Cruz

O segundo turno das elei-
ções teve a maior absten-
ção desde 1998. Ao todo, 
31.308.796 brasileiros não 
foram às urnas no domingo. 
Esse total representa 21,29% 
do eleitorado. Além disso, 
foram 2.484.636 de votos em 
branco (2,15%) e 8.599.212 de 
votos nulos (7,43%). 

Em 1994, quando Fernando 
Henrique Cardoso foi eleito no 
primeiro turno, a abstenção 
chegou a 29,3%. Na eleição 
seguinte, o índice caiu para 
21,5%. A partir das eleições 
de 2002, a taxa de abstenção 
ficou abaixo de 20%. Em 2002, 
quando Luiz Inácio Lula da 
Silva derrotou José Serra, no 
segundo turno, os não votan-

tes foram 17,7% dos eleitores. 
Na reeleição de Lula, em 2006, 
foi registrado o menor índice 
do período: 16,8% . Na primei-
ra eleição de Dilma Rousseff, 
a taxa de abstenção ficou em 
18,1%. Na reeleição, chegou a 
19,4% do eleitorado.

POR AQUI
Dos 16.987 eleitores aptos 

a votar em Vera Cruz, 1.087 
deixaram de ir às urnas no 
domingo. Em percentual, isso 
representa 6,40%. Em Vale do 
Sol, dos 8.149 eleitores, 981 
não votaram - ou seja, 12,04%. 
Já em Santa Cruz, 17.554 
eleitores não foram às suas 
seções. Do total de 102.610 
aptos a votar, o percentual de 
abstenção é de 17,11%.

BRANCOS E NULOS
O número de votos bran-

cos e nulos também chama 
atenção. Em Vera Cruz, por 
exemplo, 467 votaram em 
branco para presidente; e 617 
para governador (veja mais no 
quadro da página 6). 

O montante de nulos tam-
bém assusta: 954 para pre-
sidente e 1.221 para gover-
nador. O voto nulo ocorre 
quando o eleitor digita um 
número que não correspon-
de a nenhum candidato. 
Por exemplo: o eleitor está 
votando para o cargo de go-
vernador e digita o número 
do presidente. Ao confirmar, 
o voto é computado como 
nulo.

Menos filas, nenhuma urna 
substituída, poucos proble-
mas com a biometria. O saldo 

Em Santa Cruz, a come-
moração maior ocorreu em 
frente ao Parque da Okto-
berfest. Carros, caminhões, 
muita bandeira, foguetes e 
animação. Eleitores e simpa-
tizantes de Jair Bolsonaro de-
monstraram o contentamento 
com o eleito. Durante a noite, 

o Hino Nacional Brasileiro e 
o Rio-grandense puderam ser 
ouvidos.

Em Vera Cruz, filiados ao 
PTB, principalmente, prota-
gonizaram uma carreata em 
comemoração à vitória de 
Eduardo Leite, para o Gover-
no do Estado.

Pela manhã, ginásio do Bom Jesus voltou a ter filas de eleitores

Deja chegou antes da seção abrir. Quis cumprir logo o compromisso

*Colaboração: Guilherme Bica, Luciana Mandler e Luiza Adorna. 

NO RÁDIO, A ANÁLISE DO PLEITO E DO RESULTADO

do segundo turno, segundo 
Anni Scheunemann, da Jun-
ta Eleitoral responsável por 

Vera Cruz, foi tranquilida-
de. “Não se compara ao da 
vez passada”, frisou ela, em 
função dos problemas ocasio-
nados, principalmente, nas 
seções do ginásio Bom Jesus. 
Neste domingo, até teve filas 
durante a manhã. No entanto, 
a partir das 11h30min, por 
diversos momentos, nenhum 
eleitor aguardava para votar 
nas seções do Bom Jesus. 
Segundo os mesários, os 
vera-cruzenses optaram por 
cumprir com a democracia 
logo pela manhã, o que oca-
sionou as filas.

De fato. Quem acordou 
cedo foi Luis Carlos Soares, o 
Deja. Eleitor da seção 34, da 
Escola Paraguaçu, ele chegou 
cinco minutos antes da seção 
abrir. Foi o 10º da fila. “Eu 
sempre venho cedo. Cumprir 
com as obrigações logo”, dis-
se ele, que viu nesta eleição 
“uma campanha mais morna, 
mais sonsa”. Segundo Deja, a 
tecnologia mudou  a forma de 
conquistar eleitores. “Hoje é 
tudo pelas redes sociais, por 
isso não enxergamos mais 
nada nas ruas. Os políticos 
buscam o teu voto dentro da 
tua casa, na tela do compu-
tador e do celular”, pontuou 
ele, morador do bairro Araçá.

A apuração dos votos para governador e presidente foi dada em tempo real nas rádios 
Arauto FM 95,7 (para região de Santa Cruz e Vera Cruz) e 90,5 (para a região de Mato Leitão
e Venâncio Aires). No estúdio em Santa Cruz do Sul, além dos comunicadores Maiquel 
Thessing e Cátia Kist, a participação de lideranças regionais, que comentaram o resultado
e contaram da expectativa para os próximos quatro anos. Marcaram presença, seja no 
estúdio ou em contato via telefone: Heitor Petry, Renato Jackisch, Nestor Raschen, Flávio
Haas, Lucas Rubinger, João Goerck, Renato Goerck, Marco Antônio dos Santos, Clairton
Kleinert, Heitor Schuh, Marcelo Moraes e Idolezia Zimann.

fo
to

s 
ar

au
to


