
Recadastramento indica que DF tem o maior percentual de mulheres votantes do país — Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

http://www.tre-df.jus.br/noticias-tre-df/2014/Fevereiro/recadastramento-indica-que-df-tem-o-maior-percentual-de-mulheres-votantes-do-pais[18/02/2014 09:30:59]

NOTÍCIAS
Notícias / 2014 / Fevereiro / Recadastramento indica que DF tem o maior percentual de
mulheres votantes do país

17 de fevereiro de 2014 - 18h45

2014

Fevereiro

Janeiro

2013

2012

Mapa do site | Página inicial | Conteúdo principal | Portal JE  

Acessibi l idades

   

Assuntos relacionados

Recadastramento indica que DF tem o maior percentual de
mulheres votantes do país

 

Com base nos dados apurados para o recadastramento eleitoral até a data de hoje, o Distrito Federal mantém a tendência dos
últimos anos de ter, na composição por gênero de seu eleitorado, uma supremacia numérica feminina. Isso porque, dos 1
milhão 418 mil 817 eleitores recadastrados, 788 mil 870 são do sexo feminino, o equivalente a 55,60%, contra 629 mil 947do
sexo masculino.

 

Se os dados atuais forem submetidos a uma comparação com os percentuais de todo o país, referentes às eleições de 2012,
divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o DF seria a Unidade da Federação com a maior diferença entre eleitores do sexo
masculino e feminino. Em segundo lugar estaria o estado de Alagoas - 53,98% de mulheres.

 

A liderança não chega a ser novidade. Nas últimas Eleições Gerais, em 2010, a diferença apresentada de percentual do DF já
era a maior. Naquele momento, o eleitorado era composto por 53,62% de mulheres; o segundo colocado era o Rio de Janeiro -
53,27%.

 

Todavia, nas Eleições Municipais de 2012 - nas quais os eleitores do DF não votam -, a liderança foi perdida para o estado de
Alagoas. Enquanto o DF manteve o percentual de 53,62%, o estado nordestino chegou a 53,98%.

 

Assim que a biometria teve início, o eleitorado do DF era composto por 864 mil 125 homens (46,51%) e 999 mil 898 mulheres
(53,49%).

 

Apesar da diferença, para a Justiça Eleitoral, o importante é que todos compareçam aos cartórios e postos eleitorais para
realizar o recadastramento eleitoral com coleta de dados biométricos. Quem estiver no cadastro e não o realizar terá o título
cancelado, não votará nas eleições e estará sujeito a restrições, como, por exemplo, não tirar passaporte. Os eleitores têm até
o dia 31 de março para atualizar os dados junto à Justiça Eleitoral.
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