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País tem 135,8 milhões de eleitores aptos
a votar
21 de julho de 2010 | 0h 00

Mariângela Gallucci / Brasília - O Estado de S.Paulo

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski, anunciou
ontem que 135,8 milhões de brasileiros poderão votar na eleição de outubro. De acordo
com os números divulgados ontem pelo TSE, houve um aumento de 7,8% no eleitorado
brasileiro em relação ao pleito de 2006, quando 125,9 milhões de pessoas estavam
inscritas para votar.

A surpresa no perfil do eleitorado foi uma redução no número de eleitores de 16 e 17
anos. Os jovens nessa faixa etária aptos a votar totalizam 2,39 milhões. Em 2006, esse
grupo somava 2,55 milhões de eleitores.

O voto do eleitor entre 15 e 17 anos é facultativo desde a aprovação da Constituição de
1988. A partir dos 18 anos o cidadão é obrigado a votar. Todo ano o TSE faz campanha
educativa chamando os jovens a tirar o título de eleitor.

O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino, afirmou que apesar
de as campanhas estimularem o voto dos jovens houve uma redução nesse eleitorado.
Segundo ele, esse é um fato novo.

"Trabalho no TSE há 14 anos. Nos últimos dez anos tivemos números crescentes. Essa é
uma tendência a se estudar", disse.

Janino afirmou que o perfil do eleitor médio brasileiro são as mulheres com idade de 25
a 34 anos. As mulheres são a maioria dos votantes em quase todo o País, com exceção
dos Estados de Mato Grosso, Pará, Roraima e Rondônia.

Com 984,5 mil eleitoras (53,6% de um total de 1,83 mil eleitores), o Distrito Federal é a
unidade que conta com a maior proporção de mulheres aptas a votar.
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Na faixa de 25 a 34 anos estão 24,1% dos eleitores. Os votantes com idades de 45 a 59
anos totalizam 22,6% do eleitorado.

O Estado de São Paulo permanece como o maior colégio eleitoral brasileiro. Segundo os
dados divulgados pelo TSE, em São Paulo estão 22,3% dos eleitores do País. Em segundo
lugar está Minas Gerais, com 10,6% dos votantes e, em terceiro, o Rio de Janeiro, com
8,5% dos eleitores.

Raking
Os cinco maiores colégios eleitorais do País
30.301.398
ou 23,3% é o eleitorado de São Paulo
14.522.090
ou 10,6% é o eleitorado de Minas Gerais
11.589.763
ou 8,5% votam no Rio de Janeiro
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ou 5,9% é o eleitorado do Rio Grande do Sul 
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21 DE JULHO DE 2010 | 9H 31 DENUNCIAR ESTE COMENTÁRIO

Parte dessa "surpresa" é absolutamente dispensável. Todos os estudos demográficos do Brasil indicam
que a proporção de jovens na população total está diminuindo. Assim, em 1998, 2002 e 2006 havia,
proporcionalmente, mais jovens com idade para se inscrever. Assim como o número relativo, o número
relativo deles está diminuindo também, pois a população cresce cada vez mais lentamente, o que adiciona
cada vez menos jovens à faixa etária de 16 - 17 anos.

Se somarmos a isso a atuação da grande imprensa, que sataniza a atividade política e os políticos
diuturnamente, passando aos jovens a impressão que não existem políticos sérios, que todos são ladrões e
canalhas, uma redução no interesse geral pela política é mais do que natural...
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