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Com menos de um mês para o dia da eleição, a última pesquisa feita pelo Ibope / Confederação Nacional da Indústria do dia 12 de setembro, aponta a Presidenta Dilma

Rousseff (PT) na frente com 39%, Marina Silva (PSB) com 31% , Aécio Neves (PSDB) com 15% e o Pastor Everaldo (PSC) com 1% das intenções de voto. Os demais

candidatos a Presidência: Eduardo Jorge (PV), Eymael (PSDC), Levy Fidelix (PRTB), Luciana Genro (PSOL), Mauro Iasi (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Zé Maria

(PSTU), juntos somaram 1% das intenções de voto. Com 8% de brancos e nulos e 5% de indecisos até o dia 05 de outubro esse quadro pode modificar, estamos de olho!
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Durante a Semana da Pátria (01 a
07 de setembro de 2014) aconteceu
o Plebiscito Popular por uma
Constituinte Exclusiva e Soberana
do Sistema Político. Foram mais de
40.000 urnas em todo o Brasil. Em
Salvador foi realizado em sintonia
com o Grito dos Excluídos de 2014,
que tinha como tema “Ocupar ruas e
praças por igualdades de direitos”.
As urnas foram instaladas em
escolas, universidades, ruas e
diversas praças da cidade em um
processo marcado pela interação
comunicativa dos militantes da
“Constituinte Já!” com a população 
a grande mídia não deu apoio para a
divulgação local e nacional. As urnas
físicas ainda estão sendo

O Observatório Feminista tem
acompanhado cotidianamente o que
as/os candidatas/os tem falado em suas
propagandas na disputa eleitoral da
Bahia. A candidata a deputada estadual
Jane (PSL) levantou a bandeira de
questões de gênero: “represento a força
da mulher de Juazeiro e região. Vou
lutar para trazer mais projetos de

conferidas, mas quanto à votação online
houve participação de 1.744.872 pessoas em
todo o país, destas 96,6% (1.691.006)
votaram SIM à Constituinte do Sistema
Político e 3,1% (53.866) votaram NÃO. A
divulgação do resultado do Plebiscito
Popular será no dia 24 de setembro, em
seguida os resultados serão entregues a
Presidência da República, ao Congresso
Nacional e ao Supremo Tribunal Federal
como forma de pressionar, principalmente o
Congresso, por um Plebiscito Oficial com o
mesmo tema do Plebiscito Popular.

O eleitorado do Ceará assistiu,
no programa eleitoral,cenas de
beijos entre casais
homossexuais veiculada na
propaganda do candidato a
governador Ailton Lopes do
PSOL. Além das cenas de afeto
entre um casal de lésbicas e um
casal gay, o candidato afirma
sua homossexualidade como
bandeira de luta contra a
homofobia. Mas a reação veio

de imediato, os telespectadores
do Estado pediram a retirada da
propaganda ao Ministério
Público por considerarem uma
ofensa moral e agressivo às
crianças que, eventualmente,
assistem a propaganda eleitoral.
Esse não foi o único caso de
exibição de cenas de beijo gay
no horário eleitoral. Lu, que
disputa uma vaga para
deputada estadual em Alagoas
pelo PSTU também fez uso
dessas imagens. As bandeiras
LGBT levantadas pela/o
candidata/o Ailton e Lu sinalizam
necessidade urgente de
políticas publicas especificas
para essa população.

Candidato a Deputado Federal Pastor

Elionai Muralha (PRTB), defende na

campanha eleitoral a transposição das

imagens dos Orixás do Dique do Tororó, do

Correio da Pituba e do Centro Cultural Mãe

Mirinha de Portão em Lauro de Freitas –Ba.

Essa iniciativa foi denunciada ao Ministério

Público Eleitoral do Estado (MPE BA) pelo

Partido Popular de Liberdade de Expressão

AfroBrasileira (PPLÊ), por intolerância

religiosa, contribuindo enormemente para a

propagação do ódio religioso. O PPLÊ

solicitou ao MPE a retirada e a não veiculação

da propaganda do candidato dos meios de

comunicação (TVs, rádios, jornais, placas, etc).

PPLLEEBBIISSCCIITTOO PPOOPPUULLAARR

assistência à mulher”. Já no cenário
federal, Gabriela Mota (PSTU) defende
a aprovação e aplicação da PL 122, que
criminaliza a homofobia; enquanto
Luislinda Valois (PSDB) combate o
racismo, que “é crime, não injúria racial”
e o candidato Índio do Psol (PSOL) luta
pela demarcação das terra indígenas. O
candidato ao Senado Hamilton (PSOL)

No dia 06 desse mês realizamos

o nosso 2º Minicurso “Mulher na

política” que ocorreu em Simões

Filho. Durante o curso foi

discutido as representações da

mulher na política. A oficina de

sexualidade abordou os padrões

Após denuncia, dia (9), o candidato em

entrevista ao Bahia Notícias, se defendeu

e declarou: “Eu não coaduno com

práticas de ódio religioso ou intolerância,

eu busco a isonomia de órgãos e

repartições, que não podem ser palcos

de uma crença. Diversos segmentos da

fé cristã não praticam atividades no Dique

porque os Orixás estão lá”. E afirmou ter

se sentido “denegrido” por causa das

críticas que sofreu nas redes sociais, já

que, ao contrário do que dizem, ele

respeita as religiões de matriz

africana, mas perante a lei não é

obrigado a ter simpatia por

pensamentos divergentes,

reiterando que a transposição das

imagens para os terreiros, poderá

inclusive fomentar o turismo destes

locais, assim ninguém perde com

a transposição.

impostos pela sociedade, também

foram tratados os temas machismo,

homofobia e lesbofobia. Além

disso, foi realizada oficina de

turbantes com as participantes

integrantes da Associação de

Artesanato Palmares.

quer denunciar a desigualdade
vivida por mulheres e negros,
principalmente em relação às
diferenças salariais e
oportunidades de emprego – no
caso das mulheres negras é
quase o dobro de desemprego
em relação ao homem branco.




