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A presidente do A República em Marcha, Catherine Barbaroux, segura um
documento enquanto membros do partido comemoram em Paris. O partido
do presidente francês, Emmanuel Macron, conseguiu garantir a maioria
absoluta no Parlamento  Francois Mori / AP

PARIS — A França elegeu um número recorde de mulheres
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(LREM), apresentar uma lista de candidatos equilibrada em
termos de gênero. Dos 577 novos deputados eleitos, 223 são
mulheres, superando o recorde anterior de 155 estabelecido
na eleição passada.
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Com o novo número de mulheres
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com dados da União
Gênio matemático é
candidato de partido de
presidente francês

Interparlamentar compilados no
início de junho. A República em
Marcha, que conquistou uma

maioria dominante nas eleições de domingo, tem a maior
proporção de mulheres eleitas, com 47%.
Segundo cálculos do "Le Monde", as eleições bateram outro
recorde: 75% do Parlamento foi renovado. Dos 577
membros da Assembleia Nacional, 432 não foram eleitos
nas últimas eleições legislativas em 2012. A abstenção
também chegou ao maior nível já visto: 57,4%.
— Pela primeira vez sob a Quinta República (pósguerra), a
Assembleia Nacional será profundamente renovada, mais
diversa, mais jovem — disse a presidente em exercício do
partido, Catherine Barbaroux.— Mas acima de tudo,
permitame desfrutar, porque esse é um evento histórico
para a representação das mulheres na Assembleia Nacional.
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Eleições
legislativas na França
Ampla maioria para A República
em Marcha, segundo pesquisa
PESQUISA: 15 DE JUNHO DE 2017

Partidos e aliados ou grupos
A República em Marcha
Esquerda Radical
Socialistas
Esquerda (outros)
Ecologistas

Novo Centro
Direita
Não inscritos
Outros

440 - 470
cadeiras

15 18 29
295
15

total

577

196

60 - 80

1-6

9
3-7

Fonte: Harris Interactive, de 13 a 15 de junho; AFP

O partido do presidente francês, Emmanuel Macron,
conseguiu obter a maioria absoluta nas eleições
parlamentares deste domingo, eliminando os partidos
tradicionais e assegurando um poderoso mandato de
reformas prómercado. O resultado redesenha o
Parlamento da França, envergonhando os republicanos e
socialistas, que se alternaram no poder por décadas até a
eleição de Macron em maio. O presidente assegurou mais
de 350 assentos, ultrapassando os 289 necessários para ter
maioria na Assembleia Nacional.
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"Essa é uma oportunidade para a França. Um ano atrás,
ninguém imaginava uma renovação política assim", disse o
primeiroministro Edouard Philippe em um comunicado.
Os Republicanos e seus aliados formariam o maior bloco
opositor com 130 deputados, enquanto o Partido Socialista,
que esteve à frente da França nos últimos cinco anos, e seus
parceiros conseguiriam 34 assentos, o menor número pós
guerra. O movimento de esquerda radical França
Insubmissa de JeanLuc Mélenchon obteve 27 lugares,
junto com o Partido Comunista, podendo assim criar um
grupo parlamentar.

Sete fatos sobre as eleições legislativas da
1 de 7
França

Planfletos dos candidatos ao Parlamento francês são preparados
em Marselha, no Sul da França Foto: BORIS HORVAT / AFP

Sistema eleitoral
Os franceses elegerão 577 deputados, incluindo 11
que representam moradores no exterior. Cada
circunscrição representa 125 mil pessoas. Se
nenhum candidato superar 50% dos votos no
primeiro turno, a disputa passa para o segundo, em
que se classificam os dois primeiros, que tiverem
mais de 12,5% dos votos. Estão concorrendo 7.882
candidatos.
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A líder da extremadireita Marine Le Pen, que foi ao
segundo turno das eleições presidenciais com Macron,
conseguiu se eleger pela primeira vez como deputada pelo
seu reduto HéninBeaumont, no Norte da França. Porém, o
seu partido Frente Nacional — que depositou tantas
esperanças nas legislativas — tem somente oito assentos,
uma vitória amarga para quem aspirava liderar a oposição.
Louis Aliot, vicepresidente da Frente Nacional e marido de
Le Pen, também foi eleito deputado.
A conquista da maioria absoluta dá ao presidente, um
centrista próUnião Europeia, uma plataforma forte para
realizar suas promessas de campanha. A vitória de Macron,
o líder mais novo da França desde Napoleão, marca a
mudança da velha classe política. Nunca tendo ocupado
cargos eleitos, o presidente francês conseguiu capitalizar os
ressentimentos crescentes contra a elite política e a
frustração pública na falência da criação de empregos e
estimular um crescimento mais forte.

1 deFrança
4
Quatro desaﬁos para Macron na

França

Casal assiste a um canal de TV anunciando o novo presidente
francês, em HedeBazouges, na France Foto: DAMIEN MEYER /
AFP

dividida
Protestos contra Macron e Le Pen aconteceram
durante toda a campanha presidencial. Os franceses
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mundial. Já a frustração da esquerda com Macron
levou 36% do eleitorado a se abster ou votar nulo.

— Foi tirado tudo o que representava o sistema anterior.
Estas eleições são a maior renovação do elenco político
desde 1958 ou talvez 1945 — opinou o professor de direito
constitucional Didier Maus.
Seu partido de apenas um ano preencheu o espaço político
criado pelo desarranjo dentro do Partido Socialista e Os
Republicanos, com uma sequência de eventos que um ano
atrás parecia improvável. A escalada do República em
Marcha faria Macron conseguir a maioria absoluta mesmo
sem o apoio do seu parceiro François Bayrou e o Modem,
dando a ele o caminho aberto para as reformas e espaço
para uma remodelação do governo, se quiser. O Modem
atualmente tem dois ministro no gabinete do presidente.

A POSSE DE MACRON

Macron, durante sua posse: presidente de 39 anos terá
desaﬁos como combate ao terrorismo e ao desemprego

Foto:

Michel Euler / AP
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