
5 DE OUTUBRO DE 2018 – SEXTA-FEIRA – ANO 27 – Nº 5.364

Dados da Justiça Eleitoral revelam
diferenças entre candidatos e eleitores

Daniel Protzner

 Desproporção entre candidaturas e eleitorado pode afetar representação parlamentar

chegou  a  concluir  o  ensino  
fundamental. Somados os 
analfabetos,  os  que  apenas  
leem e escrevem, aqueles que 
não  concluíram o  ensino  fun-
damental  e  os  que  possuem  
apenas os nove primeiros anos 
do ensino,  o  número chega a  
51% dos eleitores registrados.

registrados  possuem  ensino  
superior completo e 30,96%, 
o  ensino  médio  completo,  
apenas 6,82% dos eleitores 
têm  um  diploma  de  gradua-
ção e 20,46% completaram o 
ensino médio.

A maior parcela do elei-
torado mineiro, 29,66%, nem 

31,16% do total.
A desproporção de gê-

nero  não  é  a  única  na  com-
paração entre os perfis de 
eleitores  e  de  candidatos  ao  
Parlamento mineiro. No que-
sito  escolaridade,  a  diferen-
ça é mais aguda. Enquanto 
43,21% dos 1.363 candidatos 

Um dos maiores desafios do 
processo  eleitoral  brasileiro  
é a representação parlamen-
tar. O distanciamento entre 
eleitor e eleito é criticado 
por estudiosos e por aqueles 
que  defendem  mais  repre-
sentatividade dos diferentes 
segmentos  sociais  nas  casas  
legislativas que decidem os 
rumos de nosso país, dos es-
tados e dos municípios.

Nas eleições deste ano pa-
ra a Assembleia Legislativa, os 
dados  registrados  pelo  Tribu-
nal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais  (TRE-MG)  comprovam  
que a desproporção antecede 
os resultados das urnas. Ela é 
percebida já ao analisarmos as 
candidaturas  que  estão  colo-
cadas para disputar uma vaga 
de deputado estadual.

Segundo maior colégio 
eleitoral  do  País,  perdendo  
apenas para São Paulo, Minas 
Gerais tem 15,7 milhões de 
eleitores aptos,  o correspon-
dente a 10,66% do total no 
Brasil. Do eleitorado mineiro, 
51,95% são mulheres. As can-
didatas,  no  entanto,  somam  

Idade e renda também são discrepantes
mônio acima de R$ 1  milhão 
e 117 (8,5%) acumulam bens 
que  somam  de  R$  500  mil  a   
R$ 1 milhão. Não há informa-
ção disponível de 466 candida-
tos, o que equivale a 34,19%.

Dos que declararam bens,  
o maior percentual, 243 
(17,83%), está na faixa de até 
R$ 50 mil, seguidos por 209 
(15,33%) entre R$ 50.001,00 
e R$ 200 mil e 197 (14, 45%) 
que  registraram  patrimônio  
entre R$ 201 mil e R$ 500 mil.
Hotsite – Estas e outras infor-
mações sobre as eleições de 
2018 estão detalhadas no hot-
site sobre o assunto, no Portal 
da Assembleia (almg.gov.br). 

não possua informações sobre 
a renda do eleitorado, dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) revelam que, em 2016, 
o salário médio mensal do bra-
sileiro foi de R$ 2.149,00. Em 
Minas,  a  média  recebida  pelo  
trabalhador foi de R$ 2.005,00. 
Já  o  rendimento  médio  fami-
liar per  capita  no Estado é  de   
R$ 1.224,00.

O registro do TRE traz as 
declarações de bens dos can-
didatos. Dos 1.363 que dis-
putam  o  cargo  de  deputado,  
131 (9,61%) possuem patri-

çando 20,33%, contra 11,74% 
dos candidatos dessa faixa.

Os mais jovens, entre 18 
e 24 anos, que já estariam 
aptos  a  se  candidatar  e  de-
têm 13,42% do eleitorado, 
são os que menos encontram 
opções entre os possíveis 
representantes. Apenas 34 
candidatos, ou 2,28%, parti-
cipam das eleições. O maior 
equilíbrio  se  encontra  en-
tre quem tem entre 60 e 69 
anos: 12,47% dos candidatos 
e 11,14% dos eleitores.
Renda – A desproporção entre 
a situação financeira de can-
didatos  e  eleitores  é  bastante  
pronunciada. Embora o TRE 

Quando se analisa a faixa 
etária  de  candidatos  e  elei-
tores,  a  diferença  também  é  
acentuada. A maior parte da-
queles  que tentam se  eleger  
deputado  estadual  está  con-
centrada entre 45 e 59 anos, 
o correspondente a 44,68% 
das candidaturas. Apenas 
24,65% dos eleitores estão 
nessa mesma faixa, embora 
ela também seja a que abriga 
a maior parte desse universo.

Outra boa parcela dos can-
didatos, 26,34%, tem entre 34 e 
44 anos, faixa etária de 19,95% 
dos eleitores. A segunda maior 
concentração  do  eleitorado  
tem entre 25 e 34 anos, alcan-
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Das 8 às 18 horas
• Mostra coletiva Contrastes, de Joaribe e André Loyolla (Galeria de Arte)
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TV ASSEMBLEIA

 0h Memória e Poder – Escritor Affonso Romano de Sant’Anna
 1h  Panorama  – Direitos da população carcerária

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (28/8) 

– Debate sobre as obras no Córrego Bonsucesso, situado no 
Barreiro, em BH

 4h30 Comissão de Segurança Pública (1º/9) – Debate sobre a 
situação dos moradores das unidades residenciais do programa 
Lares Geraes

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30  Panorama  – Direitos da população carcerária

 9h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (6/9) 
– Debate sobre a prorrogação de contratos de concessão de 
ferrovias no Estado

 12h Memória e Poder – Escritor Affonso Romano de Sant’Anna
 13h Mundo Político 

 13h30 Constituição 30 anos – Entrevista com Menelick de Carvalho 
 14h  Palestra  – Participação feminina na política, com Polianna 

Pereira dos Santos
 16h  Palestra  – Temas eleitorais em foco: sistemas eleitorais e 

reforma política, com Marilda de Paula Silveira, Rodolfo Viana 
Pereira e Patrícia Henrique Ribeiro

 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões
 19h Resenha da Semana (inédito)
 19h30 Constituição 30 anos – Entrevista com Menelick de Carvalho 
 20h Segunda Musical (inédito) – Quinteto Brasileiro e Igor de 

Oliveira
 20h30 Constituição 30 anos – Entrevista com Heloisa Starling
 21h Tribuna Livre – Endividamento do Estado
 22h Resenha da Semana
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Eleições 2018

 23h30 Zás (inédito) – Espetáculo Ao seu dispor

• programação sujeita a alterações

Confira os destaques do fim de semana

Hoje

MUNDO POLÍTICO: RETA FINAL
No estúdio, o colunista político Orion Teixeira participa das últimas análises antes do primeiro 
turno. Destaque para os números mais recentes das intenções de votos e também para o en-
cerramento das campanhas dos candidatos. Sábado, dia 6, às 19 horas.

ELEIÇÕES 2018: PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
Cerca de 200 profissionais estão envolvidos na produção de informação e conteúdo pa-
ra a cobertura especial deste domingo de eleições. A programação da TV Assembleia terá  
mesas-redondas sobre o cenário político em Minas Gerais e no Brasil. A partir das 17 horas, 
o  telespectador  acompanha  a  apuração  ao  vivo  dos  resultados,  com  a  análise  dos  princi-
pais cientistas políticos do País. Toda a programação especial ainda poderá ser vista direta -
mente via computador, tablet ou smartphone. A transmissão também ocorrerá por meio do 
 Youtube, do Facebook e do Twitter. Domingo, dia 7, durante todo o dia.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: 30 ANOS
Na cobertura das Eleições 2018 pela TV Assembleia, é lembrado o aniversário de três dé-
cadas da Carta Magna brasileira, comemorado nesta sexta-feira, dia cinco de outubro. Dois 
programas especiais com entrevistas sobre o assunto estarão na programação. A primeira é 
com Menelick de Carvalho Netto, doutor em Direito pela UFMG. A segunda é com Heloisa 
Starling, doutora em Ciência Política também pela UFMG. Dois olhares sobre os avanços e 
os desafios do País, à luz da Constituição brasileira. Sexta, às 13h30, às 19h30 e às 20h30.


