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As eleições municipais de 2012 terão a maior participação feminina da história brasileira.  A

proporção de mulheres entre os candidatos a vereador e prefeito subiu de 22% nas eleições de

2008 para 31% neste ano.

O número de mulheres subiu 73% desde a última eleição municipal, quando 81.251 se

candidataram. Neste ano, serão 140.418.

A mudança é puxada pelas novas

regras eleitorais aprovadas pelo

Congresso Nacional em 2009. Até

então, os partidos deveriam reservar

30% das vagas de vereadores para

as mulheres. Um partido que tivesse

60 vagas, por exemplo, deveria

separar 20 delas – elas poderiam,

portanto, ficar “reservadas”, porém

vazias.

Com a nova redação da lei, “reservar” virou “preencher”. Desde então, 30% do total das

candidaturas devem ser obrigatoriamente ocupadas pelo sexo feminino.

No entanto, para a eleição ao Executivo (que não prevê cota), o número de candidaturas

femininas é ainda mais baixo. Entre os candidatos a prefeito, só 12,47% são mulheres (1.909).

Ainda assim, houve evolução em relação a 2008, quando as mulheres representavam 11,12% do

total.

Leia também:

Promotores vão fiscalizar preenchimento de vagas para mulheres

Desde a primeira eleição com cotas, em 1996, o número de candidatas cresce mais rapidamente

do que o de mulheres eleitas. Resta saber se as candidaturas femininas neste ano receberão

financiamento e empenho dos partidos para competir em condições iguais com os homens, como

foi o caso da eleição de Dilma Rousseff , a primeira mulher presidenta eleita no Brasil em 2010.
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Sua opinião

ver todas as opiniões

sergio  disse:
2012-07-18 21:26:19
mulheres chegou a sua vez. nao vao fazer igual a nos. dispensen estes maus cheirosos

LJORGE disse:
2012-07-18 15:06:51
Quero ver aqui comentários de mulheres !!!!! quero ver o que elas acham, até aqui só tem

comentários de homens. Concordo quando e citado que alguns partidos só cumprem o que a lei
determina no papel, apresenta candidatas a penas para preencher percentuais e na integras as proprias
mulheres aceitam essa descaracterização de um direito que tanto lutaram para conseguir, se fazer
presentes no meio politico. Mulheres estou com vocês em lutas e espero ainda mais empenho em mudar
essa situação de ser de segunda classe como o universo machista lhes vê ainda.
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Datafolha: Russomano cola em Serra, Haddad segue estagnado
O candidato apoiado pela Igreja Universal já tem empate técnico com o tucano, que segue na casa dos 30%;

Eleições locais, efeitos nacionais
Entre os políticos e, portanto, entre os partidos, todos pensam em si mesmos no pleito municipal. Quando
termina, com os ânimos serenados, tudo volta ao normal – até a nova eleição

Só mesmo no exterior…
A Corte de Jersey nega pedido de Maluf e agora decide o destino dos US$ 22 mi

Aloprados e aloprados
Em 2006, jornalista contou a araponga de Cachoeira como escândalo da mala de dinheiro foi usado para
prejudicar campanha petista

Enquete
Em sua opinião, quem é culpado pela
crise na telefonia celular do Brasil?

 As operadoras, que tentam aumentar a
carteira de clientes em proporção muito
maior ao investimento em qualidade.

 O governo, que não fez as alterações
no marco regulatório do setor para
facilitar a expansão do serviço.

 Os municípios, a quem o governo
acusa, cujas legislações atrapalham a
expansão de antenas.
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No geral, o número de candidatos no país aumentou 24,5% desde a última eleição devido ao

aumento das vagas de vereadores no país. Uma emenda à Constituição de 2009 aumentou a

quantidade de políticos nas Câmaras Municipais. Isso possibilitou o lançamento de 84.792

candidaturas.

Apesar da participação masculina ter caído de 76,8% em 2008 para 69,8% neste ano, a

quantidade de homens candidatos continuou a crescer. Eles passaram de 298.899 em 2008 para

324.524 neste ano.
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