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Especial 
Eleições 2022
Panorama dos estados

Chegamos a três meses das Eleições e, nesse momento, 

as alianças nos estados e o apoio dos presidenciáveis às 

candidaturas majoritárias já começam a se definir. Nesse 

contexto, a DISTRITO mostra como estão sendo 

construídas as chapas estaduais para essa disputa. Como 

novos elementos que podem remexer com as estruturas já 

montadas, destacamos a proximidade das convenções 

partidárias (poderão ser realizadas a partir de 20 de julho) 

e a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de permitir 

candidaturas avulsas ao Senado (independem das chapas 

firmadas entre os partidos).

Distrito Relações Governamentais



Acre | AC

Disputando a reeleição, o governador Gladson Cameli (PP), que lidera as pesquisas, anunciou que terá o deputado federal Alan

Rick (União) em sua chapa como candidato ao Senado. A senadora Maílza Gomes (PP), que disputava a vaga na chapa com

Rick, deve disputar a reeleição, beneficiada pela decisão do TSE que autorizou mais de um candidato por chapa. Já Márcia

Bittar (PL), que ainda é pré-candidata ao Senado, deverá ficar com a vaga de vice e trazer o apoio de seu ex-marido, senador

Márcio Bittar (União), para a chapa.

A deputada federal Mara Rocha (MDB), ex-aliada de Cameli, deverá disputar o governo tendo em sua chapa a deputada federal

Jéssica Sales (MDB) como candidata ao Senado. Para vice, Mara ainda não decidiu quem a acompanhará e negocia a vaga com

outros partidos. Apesar do MDB contar com a candidatura de Simone Tebet (MDB) à presidência, Mara apoia a candidatura de

Jair Bolsonaro (PL) à reeleição.

Com chapa já definida, o senador Sérgio Petecão (PSD), que está na metade do mandato, é pré-candidato ao governo e formará

chapa com a deputada federal Vanda Milani (PROS), disputando o Senado, e com o advogado João Tota Filho (PSD) como vice.

A candidatura de Petecão conta com o apoio do prefeito de Rio Branco e membro do mesmo partido de Camelli, Tião Bocalom

(PP).

Na esquerda, o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) também anunciou sua pré-candidatura ao governo. Crescendo nas

pesquisas, Leite vem buscando o diálogo com o PT para que o partido desista de lançar o ex-governador Jorge Viana (PT) ao

governo para que esteja ao lado de Leite como candidato ao Senado.

Cameli enfrentará opositores e ex-aliados em busca da reeleição

Eleições Estaduais 2022

Gladson Cameli

Governador

PP

Eleitorado: 578.282

Deputados Federais: 08

Deputados Estaduais: 24

PIB: R$ 15,630 bi

PIB per capita:  R$ 17.722,41

Ranking EIU/CLP de competitividade: 26º

Classificação da situação fiscal (Tesouro):  B

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 14,8%
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Gladson Cameli (PP) Mara Rocha (MDB) Sérgio Petecão (PSD) Jenilson Leite (PSB)

Intenção de voto | Governador – AC

Real Time Big Data

07.06.2022

AC-04884/2022
Não souberam responder 8% |  Brancos e nulos 9%

Eleições Estaduais 2022



Alagoas| AL

A corrida pelo governo do estado parece estar aberta com três candidatos tecnicamente empatados nas pesquisas: o

senador Rodrigo Cunha (União), o governador Paulo Dantas (MDB) e o ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira (PSD).

Rodrigo Cunha, que lidera as pesquisas, conta com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e do

prefeito de Maceió, JHC (PSB). Além disso, o PSDB Nacional confirmou o apoio à campanha de Cunha e deverá indicar a

deputada estadual Jó Pereira (PSDB), prima de Lira, como vice na chapa.

Já o governador Paulo Dantas (MDB), eleito indiretamente após a renúncia de Renan Filho (MDB), vem crescendo nas

pesquisas e agora ocupa o segundo lugar, muito perto de Cunha. Dantas conta com o apoio do ex-governador, que comporá

a chapa como candidato ao Senado, e de seu pai, o Senador Renan Calheiros. Dantas e Calheiros vinham trabalhando para

conseguir o apoio do PSDB, mas a decisão do partido de apoiar Cunha frustrou os planos de ambos. Em terceiro nas

pesquisas, Rui Palmeira (PSD) tem resistido aos convites de Paulo Dantas para compor com o grupo governista e vem

conversando com o vice-prefeito de Maceió e ex-governador, Ronaldo Lessa (PDT), para que ele assuma a pré-candidatura

ao Senado em sua chapa.

Além dos três pré-candidatos citados, no último dia 14 de junho, o ex-presidente e senador Fernando Collor anunciou que

disputará o governo de Alagoas. Além de garantir palanque para o presidente Jair Bolsonaro (PL) no estado, a batalha com

candidatos ainda não consolidados, como Cunha, Dantas e Palmeira, parece mais tranquila para o ex-presidente do que

disputar o cargo com Renan Filho, que lidera com folga as pesquisas. O vereador Leonardo Dias (PL) deve compor a chapa

de Collor como candidato a vice.

Paulo Dantas

Governador

MDB

Ex-presidente tenta ultrapassar candidatos que lideram corrida pelo governo

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 2.326.659 

Deputados Federais: 09

Deputados Estaduais: 27

PIB: R$ 58,96 bi 

PIB per capita: R$ 17.667  

Ranking EIU/CLP de competitividade: 13º  

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B  

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 14,2%
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Intenção de voto | Alagoas – AL

Paraná Pesquisas 

09.06.2022 

AL-04485/2022

Eleições Estaduais 2022

Brancos e nulos 15% / Não souberam responder 15%



Amapá | AP

Após romper a parceria com o governador Waldez Góes, o vice-governador Jaime Nunes (PSD) lançou sua pré-

candidatura ao governo e deve contar com a primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan (MDB), como candidata a

vice, consolidando o apoio do prefeito da capital, Dr. Furlan (CIDADANIA). PTB, Patriota e MDB, partidos que

apoiam Jaime, ainda disputam a candidatura ao senado com os pré-candidatos: Pastor Guaracy Jr (PTB),

Gilberto Laurindo (PATRIOTA), presidente estadual do partido, e o ex-senador Gilvam Borges (MDB).

O PSB, partido do ex-governador e ex-senador João Capiberibe, que é pré-candidato ao Senado, desistiu de uma

candidatura ao governo para viabilizar um acordo com o PT, tendo Lucas Abrahão (REDE) como cabeça de chapa.

No entanto, o Diretório Estadual do PT, juntamente com PCdoB e PV, decidiu apoiar a chapa de Clécio Luis

(Solidariedade). O movimento fez com que a REDE retirasse Abrahão da disputa e abraçasse a candidatura de

Clécio, que provavelmente terá Capiberibe como candidato ao Senado em sua chapa.

O Senador Davi Alcolumbre (União), que disputará a reeleição, tem se aproximado do governador Waldez Góes

(PDT) e deve apoiar a campanha de Clécio, mesmo sem estar oficialmente em sua chapa

Waldez Góes

Governador

PDT

Clécio Luís abre mão de Alcolumbre para manter apoio do PT 

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 2.326.659 

Deputados Federais: 08

Deputados Estaduais: 24

PIB: R$ 58,96 bi 

PIB per capita: R$ 17.667  

Ranking EIU/CLP de competitividade: 13º  

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B  

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 14,2%



Intenção de voto | Governador – AP

A pesquisa AP-09842/2022 teve sua divulgação suspensa pela justiça.

Eleições Estaduais 2022

Clécio Luís (Solidariedade) Jaime Nunes (PSD)



Amazonas | AM

A disputa no estado será marcada pela participação de figuras relevantes na política amazonense. Na busca pela reeleição,

o governador Wilson Lima (União), que está em segundo lugar nas pesquisas de opinião, conta com o apoio de um número

significativo de prefeitos, dentre os quais está o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

Buscando o lugar de Lima, dois ex-governadores se apresentam como pré-candidatos ao cargo: o senador Eduardo Braga

(MDB) e o ex-governador Amazonino Mendes (CDADANIA). Como disputam o mesmo eleitorado, caso mantenham as suas

candidaturas, Braga e Mendes correm o risco de acabar facilitando a reeleição de Lima. Diante desse dilema, há a

possibilidade de Braga apoiar a chapa de Amazonino. Este, ainda lidera as pesquisas, mas Wilson Lima está conquistando

espaço.

Para o Senado, a disputa é liderada pelo ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), que apoia Amazonino.

Perto de Virgílio nas pesquisas, está o ex-governador e senador Omar Aziz (PSD), que tentará a reeleição, mas segue sem

apoio declarado de quaisquer dos pré-candidatos ao governo. Na chapa de Lima disputam uma vaga o ex-superintendente

da Suframa, Alfredo Menezes (PL), que é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro (PL) e conta com seu apoio, e o

ex-deputado estadual Chico Preto (Avante), que, assim como Lima, conta com o importante apoio do prefeito de Manaus,

David Almeida (Avante).

Wilson Lima

Governador

União Brasil

Ex-governadores buscam o lugar de Lima

Eleições Estaduais 2022

Deputados Federais: 08

Deputados Estaduais: 24

Eleitorado: 2.562.043 

PIB: R$ 108,181 bi 

PIB per capita:  R$ 26 101,72  

Ranking EIU/CLP de competitividade: 11º 

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B 

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 15% 
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Amazonino Mendes 
(CIDADANIA)

Wilson Lima (União) Eduardo Braga (MDB)

Intenção de voto | Governador – AM

Real Big Data 

30.05.2022

AM-04632/2022

Eleições Estaduais 2022

Outros 14% / Brancos e nulos 9% / Não souberam responder 15%



Bahia | BA

O Partido dos Trabalhadores está no governo do estado há 16 anos. O ex-secretário de educação do governo Rui Costa

(PT), Jerônimo Rodrigues (PT), que está em um distante segundo lugar nas pesquisas, entrou na disputa para tentar

manter o governo com o partido. Na chapa de Jerônimo devem estar o vereador de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), como

candidato a vice, e o senador Otto Alencar (PSD), buscando a reeleição. Otto lidera as pesquisas para o Senado.

O deputado João Roma (PL) também está na disputa. Hoje, em terceiro lugar nas pesquisas, o ex-ministro da Cidadania,

que entrou na campanha para garantir palanque para o presidente Jair Bolsonaro (PL), tenta buscar o eleitorado do

presidente para chegar ao segundo turno. Na chapa de Roma, disputando o Senado, deve estar a ex-secretária de saúde

de Porto Seguro, Raissa Soares (PL), que está em segundo lugar nas pesquisas.

Liderando as pesquisas, está ACM Neto (União), que conseguiu atrair o apoio dos Progressistas após rompimento entre PP

e PT e deverá contar com o deputado federal Cacá Leão (PP), filho do vice-governador, João Leão (PP), em sua chapa como

candidato ao Senado. O deputado federal Marcelo Nilo (Republicanos) disputa uma vaga como vice na chapa de ACM.

Enquanto Jerônimo e Roma tentam federalizar a campanha baiana, replicando a polarização nacional, ACM Neto, busca

regionalizar o pleito e lidera sem se vincular a qualquer dos candidatos líderes nas pesquisas presidenciais.

Rui Costa

Governador

PT

ACM Neto lidera corrida contra os candidatos de Lula e Bolsonaro

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado:  10.619.758

PIB: R$  293,241 bi

Deputados Federais: 39

Deputados Estaduais: 63

PIB per capita:  R$  19.716,21

Ranking EIU/CLP de competitividade: 18º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B 

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 17,6%
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ACM Neto (União) Jerônimo Rodrigues (PT) João Roma (Republicanos)

Eleições Estaduais 2022

Intenção de voto | Governador – BA

Real Big Data

09.06.2022 

BA-01168/2022

Outros 1% / Brancos e nulos 8% / Não souberam responder 7%



Ceará | CE

Desde 2007 a aliança PDT/PT vem dominando os espaços políticos do Ceará, esta hegemonia, no entanto, está cada vez mais instável

em função de atritos entre os presidenciáveis dos dois partidos e a indefinição de uma candidatura pedetista ao governo do estado.

O PDT testa quatro nomes, destacando se o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e da governadora Izolda Cela, sem previsão de

anúncio oficial, até o momento. Roberto, que vem apresentando os melhores retrospectos nas pesquisas, conta com os apoios de Ciro

Gomes e do presidente do PDT, Carlos Lupi, mas sofre grande rejeição do PT por ser considerado adversário da ex-prefeita de

Fortaleza, Luizianne Lins (PT). Para manutenção da aliança, o PT quer que Izolda seja a candidata ao governo. Diante do impasse, o

deputado federal José Guimarães (PT) revelou que no caso de desfazimento da aliança ele poderia desistir da reeleição para tentar o

governo.

Esse cenário tem favorecido os avanços da direita que hoje tem o deputado federal Capitão Wagner (União) liderando as pesquisas.

Wagner dará palanque para o Presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado e, além do partido do presidente, conta com o apoio de

Podemos, Avante, PROS e PTB.

Para o Senado, Wagner anunciou apoio ao empresário Alberto Bardawill (PL) que ainda disputam a pré-candidatura na chapa com o

vereador Inspetor Alberto (PL), todavia, nenhum dos candidatos deve ter condições de alcançar o ex-governador Camilo Santana (PT),

que deve compor a chapa com o PDT, caso a aliança seja mantida. Santana lidera com folga as pesquisas e tudo aponta para uma

caminhada relativamente tranquila até o Congresso Nacional.

Izolda Cela

Governadora

PDT

Sem candidato definido, PDT abre espaço para a oposição

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado:  6.529.556

Deputados Federais: 22

Deputados Estaduais: 46

PIB: R$  163,575 bi

PIB per capita:  R$  17.912,17

Ranking EIU/CLP de competitividade: 12º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 11%
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Real Big Data

21.06.2022

CE-02057/2022

Eleições Estaduais 2022

Outros 2% / Brancos e nulos 15% / Não souberam responder 10%
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Capitão Wagner (União) Roberto Cláudio (PDT)

Outros 2% / Brancos e nulos 13% / Não souberam responder 10%

Intenção de voto | Governador - CE
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Distrito Federal | DF

Pela primeira vez, desde que começaram as eleições diretas para o governo do Distrito Federal parece centrada entre dois candidatos

de viés de direita. O governador Ibaneis Rocha (MDB) e o Senador Reguffe (União) devem concentrar todos os holofotes nos próximos

meses.

Ibaneis vem fazendo um governo consistente, lidera as pesquisas de opinião e deve ter como candidata ao Senado em sua chapa a ex-

Ministra da Secretaria de Governo e deputada federal Flávia Arruda (PL). Flávia é esposa do ex-governador Arruda (PL) e mostrou a sua

força política quando foi a candidata a deputada federal mais votada no DF em 2018. Mesmo com a força de Flavia, dois outros pré-

candidatos disputam a vaga na chapa de Ibaneis, o ex-senador Paulo Octávio (PSD) e a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos

Humanos, Damares Alves (Republicanos), que podem lançar candidaturas avulsas caso Ibaneis resolva mesmo ter Flávia em sua

chapa.

Já o Senador Reguffe conta com o apoio declarado da deputada federal Paula Belmonte (CIDADANIA), que pretende concorrer ao

Senado ou ser vice na chapa do Senador. O apoio de Belmonte a Reguffe enfrenta a resistência da Federação PSDB-Cidadania, que

lançou a candidatura do senador Izalci Lucas (PSDB) para o governo. Izalci e Paula agora disputam quem conseguirá o apoio do partido

a suas pretensões. Além de Izalci, a senadora Leila Barros (PDT), que também está no meio de seu mandato e pode disputar a eleição

sem maiores consequências políticas, ainda não decidiu sobre a disputa, mas pode lançar candidatura para garantir palanque a Ciro

Gomes no DF.

Na esquerda, o PT, que tem grande base de apoio no Distrito Federal, anunciou apoio à pré-candidatura do deputado distrital Leandro

Grass (PV) e deve lançar a Professora Rosilene Côrrea (PT), dirigente do Sindicato dos Professores do DF, como pré-candidata ao

Senado.

Ibaneis Rocha

Governador

MDB

Partidos de direita encabeçam pesquisas no DF

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado:  2.204.086

Deputados Federais: 08

Deputados Estaduais: 24

PIB: R$  273,614 bi

PIB per capita:  R$  90.742,75

Ranking EIU/CLP de competitividade: 3º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 11,1%
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Ibaneis Rocha (MDB) Reguffe (União) Leila do Volei (PDT) Izalci Lucas (PSDB) Leandro Grass (PV)

Eleições Estaduais 2022

Intenção de voto | Governador – DF

Metropoles/Ideia

22.06.2022

DF-04171/2022

Outros 8.3% / Brancos e nulos 8,2% / Não souberam responder 19,2%



Espírito Santo | ES

Renato Casagrande (PSB) ainda não anunciou se vai concorrer à reeleição, mas se movimenta para isso e é o líder nas

pesquisas. O atual governador declarou que votará em Lula (PT) para presidente, mas não garantiu que sua candidatura

será palanque para o petista. Nesse cenário de instabilidade, o PT resolveu lançar a pré-candidatura de Contarato para o

governo, todavia, as negociações entre PSB e PT ainda acontecem, no intuito de um acordo para concorrerem em uma

chapa única.

Nas pesquisas, Contarato e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) – apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) –

dividem o segundo lugar. Segundo a última pesquisa realizada pelo Big Data, em um cenário em que Contarato saia da

disputa, Casagrande sobe pelo menos seis pontos percentuais.

Contando com o apoio do Solidariedade e buscando o apoio do PSDB, o ex-prefeito de Serra, Audifax Barcelos (REDE),

também lançou pré-candidatura ao governo. Barcelos, que foi prefeito por três mandatos e o deputado federal mais votado

no Estado em 2010, é o candidato que apresenta menor rejeição nas pesquisas.

Na disputa para o Senado, Rose de Freitas (MDB) quer disputar a reeleição, mas, no momento, tem dois pré-candidatos à

sua frente nas pesquisas: o ex-prefeito de Colatina, Sergio Meneguelli (Republicanos) e o ex-senador Magno Malta (PL). Por

fora corre o Pastor Nelson Junior (Avante), que lançou a sua candidatura apenas na última semana, e ainda não foi avaliado

pelas pesquisas. De perfil conservador, Nelson é o criador do movimento "eu escolhi esperar" e conta com milhões de

seguidores nas redes sociais, sua entrada na corrida tem movimentado o cenário político do estado do Espírito Santo com

potencial para ameaçar a liderança dos candidatos mais experientes.

Renato Casagrande

Governador 

PSB

PT e PSB negociam palanque para Lula e candidatura única ao governo

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado:  2.894.184

Deputados Federais: 10

Deputados Estaduais: 30

PIB: R$  137,346 bi

PIB per capita:  R$  34.177,05

Ranking EIU/CLP de competitividade: 5º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): A

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 9,2%
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Real Time Big Data
25.05.2022
ES-01975/2022

Eleições Estaduais 2022

Outros 10% / Brancos e nulos 8% / Não souberam responder 8%



Goiás | GO

O atual governador, Ronaldo Caiado (União) ainda é o favorito nas pesquisas eleitorais. Caiado ainda não

fechou quem comporá sua chapa na vaga para o Senado Federal, mas o PSD continua articulando para garantir

seu lugar com a indicação do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSD). O

candidato do Progressistas, Alexandre Baldy (PP), também se firmou como uma opção para o governador. Há

ainda o deputado federal Delegado Waldir (União), que busca viabilizar seu nome ao Senado via candidatura

avulsa do partido.

O principal oponente de Caiado nessas eleições, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha

(Patriota), aponta para a formação de uma chapa com o deputado federal João Campos (Republicanos) no

Senado. Mendanha declarou apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), que por sua vez concedeu sua

benção para a candidatura ao governo do deputado federal Major Victor Hugo (PL/GO). O ex-senador Wilder

Morais (PL) foi anunciado como candidato ao Senado na chapa do major.

A esquerda deve lançar o nome do ex-reitor da PUC Goiás, Wolmir Amado (PT), para o governo. Há ainda a

candidatura indefinida do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que não sabe se concorrerá o pleito para o

Palácio das Esmeraldas ou para o Senado.

Ronaldo Caiado

Governador

União Brasil 

Em busca da reeleição, Caiado lidera pesquisas eleitorais para o governo

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 4.870.325

Deputados Federais: 17

Deputados Estaduais: 41

PIB: R$ 208 672 bilhões

PIB per capita: R$ 29. 732

Ranking EIU/CLP de competitividade: 10 º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): C

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 8,9%
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Ronaldo Caiado (União) Gustavo Mendanha (Patriota) Major Vitor Hugo (PL) Wolmir Amado (PT)

Eleições Estaduais 2022

Intenção de voto | Governador – GO

Real Time Big Data 

23.06.2022

GO-02114/2022

Outros 1,8% / Brancos e nulos 5,6% / Não souberam responder 10,5%



Maranhão | MA

Flávio Dino (PSB) deixou o governo para concorrer ao Senado e agora apoia a candidatura de seu vice e atual

governador, Carlos Brandão (PSB), à reeleição. Esse movimento não impediu que o Senador Weverton Rocha

(PDT), que tinha a expectativa de contar com o apoio de Dino, se colocasse como concorrência na disputa pelo

governo. Weverton chegou a procurar apoio do PT, mas o partido optou pela aliança com o PSB, seguindo o

exemplo da chapa presidencial. O acordo é que Brandão tenha um vice petista que será indicado em breve.

Sem apoio de Flávio Dino ou do ex-presidente Lula, Weverton recebeu acenos de Jair Bolsonaro (PL). Mesmo

sem se comprometer com a campanha de reeleição do atual presidente, Weverton deverá formar chapa

com Roberto Rocha (PTB), aliado do Presidente Bolsonaro, que desistiu da candidatura ao governo e se lançou

pré-candidato ao Senado.

A disputa pelo Palácio dos Leões também conta com Lahesio Bonfim (PSC), ex-prefeito de São Pedro dos

Crentes, que está em terceiro lugar nas pesquisas, e com o ex-prefeito de São Luiz, Edivaldo Holanda Junior

(PSD), que vem logo atras de Lahesio. Da família Sarney, de forte influência local, o deputado estadual Adriano

Sarney (PV) indicou que apoiará Brandão.

Carlos Brandão

Governador 

PSB

Chapa PSB-PT se mantem no Estado, PDT se alinha à Direita

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 4.802.786

Deputados Federais: 18

Deputados Estaduais: 40

PIB: R$   97,340 bi

PIB per capita:  R$   13.757,94

Ranking EIU/CLP de competitividade: 23º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): C

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 12,9%
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Mato Grosso | MT

Mauro Mendes confirmou que disputará a reeleição. Ainda sem oposição definida, as pesquisas

apontam que o atual governador pode ser reeleito em primeiro turno. Em sua chapa, a

expectativa é de participação do senador Wellington Fagundes (PL/MT), que também disputa a

reeleição. Jair Bolsonaro já declarou apoio tanto a Fagundes quanto a Mauro Mendes. A aliança

entre os dois candidatos está próxima de se consolidar.

Outro forte candidato ao Senado, o deputado federal Neri Geller (PP), busca aproximação com o

PT após distanciamento de Mauro Mendes. Lideranças estaduais do agronegócio, como o ex-

governador Blairo Maggi (PP), e alguns partidos, como o PSD e MDB, já embarcaram na sua

candidatura. Agora, Geller busca fortalecê-la ao negociar com partidos de esquerda.

Apesar do PT ter definido anteriormente o prof. Domingos Garcia (PT) como pré-candidato ao

governo e a professora Enelinda Scalla para o Senado, as movimentações mais recentes inferem

que isto deve mudar.

Mauro Mendes

Governador

União

Mauro Mendes segue na liderança das pesquisas 

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 2.388.155

Deputados Federais: 08

Deputados Estaduais: 24

PIB: R$ 142.122 bilhões

PIB per capita: R$ 40. 787

Ranking EIU/CLP de competitividade: 7°

Classificação da situação fiscal (Tesouro): A

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 5,3%



43%

9%

Mauro Mendes (União) Procurador Mauro (PSOL)

Eleições Estaduais 2022
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MT-04447/2022
Outros 6% / Brancos e nulos 18% / Não souberam responder 23%



Mato Grosso do Sul | MS

O PSD vem ganhando força no estado com as candidaturas de Marquinhos Trad (PSD), ex-prefeito de Cuiabá,

para o governo e o ex-juiz federal, Juiz Odilon (PSD), para o Senado. Ademais, tudo indica para uma possível

aliança entre PSDB, com Eduardo Riedel (PSDB) para o executivo, e PP, com Tereza Cristina (PP) para o Senado.

Tal cenário garantiria a benção do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Riedel (PSDB), já apoiado pelo atual

governador. A ex-ministra Tereza Cristina continua à frente dos demais na disputa para a cadeira no legislativo.

Na oposição, um dos favoritos ao governo continua sendo André Puccinelli (MDB), ex-governador do estado e

ex-prefeito de Campo Grande. A deputada Federal Rose Modesto (União) também continua no páreo, ainda

sem chapa definida. Sua candidatura precisa do apoio de mais partidos para se fortalecer. Neste cenário, tendo

em vista a decisão do TSE acerca de candidaturas avulsas ao Senado, é possível que o União forme chapa com

outra sigla para a vaga no Senado, como o AVANTE, e ainda lance o nome do ex-ministro Mandetta (União), um

dos principais opositores de Tereza Cristina.

Já Giselle Marques (PT), então candidata ao Senado, assumiu o palanque de Lula no Estado, após desistência

de Zeca do PT. Ainda na esquerda, com candidatura de Luhhara pelo PSOL, Lula ganha mais um palanque no

estado.

Reinaldo Azambuja

Governador 

PSDB

PSDB e MDB negociam palanque para Tebet 

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 1.917.173

Deputados Federais: 08

Deputados Estaduais: 24

PIB: R$ 106 943 bilhões

PIB per capita: R$ 38.482

Ranking EIU/CLP de competitividade: 6°

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 6,5%
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Minas Gerais | MG

O atual governador, Romeu Zema (NOVO), pré-candidato à reeleição, segue como principal nome na disputa e lidera as
pesquisas. O candidato se afastou do presidente Bolsonaro e das críticas ao PT e, com isso, passou a acumular intenções
também do eleitorado centrista.

Contra ele, como principal adversário, se apresenta o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que aumentou
suas chances como 2º colocado quando se aproximou de Lula e costurou o apoio do PT, mas ainda segue atrás em todos os
cenários. Kalil ainda conseguiu atrair o apoio do PSB, que retirou a candidatura do ex-ministro da Saúde e ex-deputado
Saraiva Felipe (PSB).

O senador Carlos Viana (PL), lançado pelo Presidente Jair Bolsonaro para garantir palanque em um dos principais estados
para a eleição presidencial, continua sendo o nome mais fiel ao Presidente em Minas Gerais.

Para o Senado, o senador Alexandre Silveira (PSD), que herdou a vaga com a ida de Antônio Anastasia para o TCU, deve
compor chapa com Kalil para buscara a reeleição. Por acordo entre PT e PSD, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT),
retirou sua candidatura. No campo bolsonarista, uma possível aliança entre PL e PP coloca em atrito os deputados federais
e pré-candidatos ao Senado, Marcelo Álvaro (PL) e Marcelo Aro (PP). Ambos buscam um lugar na chapa do governador
Romeu Zema.

Com a decisão do TSE que autorizou as candidaturas avulsas para o Senado, o deputado estadual Cleitinho (PSC), motivado
pelos seus números nas pesquisas e por não precisar buscar uma chapa com qualquer candidato ao governo, decidiu, junto
com seu partido, manter a pré-candidatura.

Sem um nome que já tivesse sido testado em eleições majoritárias, o nome do ex-senador e atual deputado federal, Aécio
Neves (PSDB), despontou nas últimas pesquisas. Entretanto, o número de indecisos/brancos/nulos chega a ser de até 50%.
Apesar de ter anunciado candidatura à Câmara dos Deputados, Aécio poderá levar em consideração as próximas pesquisas
e, se ainda se manter à frente, tenderá a disputar a vaga ao Senado.

Romeu Zema

Governador 

NOVO

Apoio a Lula e a Bolsonaro desenha os rumos da eleição mineira

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 15.851.391

Deputados Federais: 53

Deputados Estaduais: 77

PIB: R$ 651 873 bilhões

PIB per capita: R$ 30 794

Ranking EIU/CLP de competitividade: 8°

Classificação da situação fiscal (Tesouro): D

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 9,3%
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Pará | PA

Pelas últimas pesquisas eleitorais, o atual governador, Hélder Barbalho (MDB), lidera com folga a corrida para o

governo. Barbalho, que é do MDB, apoia o nome da senadora Simone Tebet (MDB) para a presidência da

República, mas também deve dar palanque para o ex-presidente Lula no Estado.

Neste cenário, além do MDB, apenas dois partidos anunciaram oficialmente suas pré-candidaturas para o

executivo estadual: o ex-deputado estadual Márcio Miranda (União) e o senador Zequinha Marinho (PL), apoiado

pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). Marinho está no meio de seu mandato, portanto, poderá enfrentar Barbalho

sem maiores consequências políticas.

No Senado, após o ex-senador Mário Couto se filiar ao PL, ele recebeu as bençãos de Bolsonaro e deverá compor

chapa com Marinho. Para compor a chapa com Barbalho, o pré-candidato é o deputado federal Beto Faro (PT)

que assumiu a pré-candidatura após racha no partido envolvendo o senador Paulo Rocha (PT) que buscava a

reeleição, mas em decisão interna do PT, Faro foi escolhido para o pleito.

Com a decisão do TSE sobre candidaturas avulsas ao Senado, a tendência é que o ex-senador Flexa Ribeiro (PP)

e o ex-prefeito de Ananindeua Manoel Pioneiro (PSDB) lancem seus nomes na disputa pelo cargo. Ambos

pleiteiam o apoio do atual governador.

Hélder Barbalho

Governador 

MDB

Com governo bem avaliado, Barbalho é o favorito para as eleições

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 5.832.650

Deputados Federais: 17

Deputados Estaduais: 41

PIB: R$ 178 377 bilhões

PIB per capita: R$ 20 734

Ranking EIU/CLP de competitividade: 25°

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 12,2%
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Paraíba| PB

O apoio de Lula (PT) no estado está sendo disputado pelo governador João Azevêdo (PSB) e pelo senador
Veneziano Vital do Rêgo (MDB). O ex-presidente ainda não informou publicamente quem apoiará. O estado era o
único com esperança de manter a chapa com PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede e Solidariedade, mas com a base
rachada no apoio à Veneziano, isso não deve ocorrer.

A vaga de vice na chapa de Azevêdo está sendo disputada pelo PP e pelo Republicanos. Pelo PP, o favorito para o
cargo é Lucas Ribeiro (PP), ex-prefeito de Campina Grande. Já pelo Republicanos, dentre os nomes cotados estão
o deputado estadual Wilson Filho e o ex-senador Raimundo Lira. Sem candidato próprio, a fidelidade do
Republicanos tem causado tensão no jogo político. Apesar do partido ter declarado ser favorável à candidatura de
João Azevêdo para governo, o apoio ao deputado federal Efraim Filho (União) para o Senado desagrada o
governador. Azevêdo tem pressionado a sigla a abandonar o apoio ao União Brasil.

Já o candidato do PSDB, deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), ao ver o conflito entre Azevêdo e
Republicanos, abriu alas para que o partido seja base de sua candidatura sem colocar empecilhos ao apoio a
Efraim Filho. Além disso, tem procurado se aproximar do presidente Jair Bolsonaro (PL). Todavia, o palanque
bolsonarista no estado parece estar firmado com o radialista Nilvan Ferreira (PL) para o governo e com o advogado
Bruno Roberto (PL), filho do deputado federal e presidente do PL na Paraíba, Wellington Roberto (PL), para o
Senado.

Enquanto isso, o ex-governador Ricardo Coutinho (PT), candidato do PT ao Senado, ainda aguarda decisão sobre
sua elegibilidade. A senadora Nilda Gondim (MDB/PB), cuja cadeira está sendo disputada no Legislativo, não
concorrerá à reeleição. Vale ressaltar que Nilda é mãe de Veneziano.

João Azevêdo

Governador 

PSB

Candidatos disputam apoio de Lula

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 3.091.089

Deputados Federais: 12

Deputados Estaduais: 38

PIB: R$  67 986 bilhões

PIB per capita: R$  16 919

Ranking EIU/CLP de competitividade: 14°

Classificação da situação fiscal (Tesouro): A

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 14,3%
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Paraná | PR

Liderando as pesquisas, o atual governador Ratinho Jr. (PSD) concorrerá à reeleição e já definiu que dará
palanque ao presidente Jair Bolsonaro (PL). O PL defende a presença do deputado federal Paulo Martins (PL)
na chapa de Ratinho como candidato ao Senado. Apesar de Bolsonaro já ter anunciado apoio a Martins, a
deputada federal Aline Sleutjes (PROS) ainda tenta viabilizar a sua candidatura ao Senado com o apoio do
Presidente.

Dessa forma, o Governador não deverá apoiar a reeleição do senador Álvaro Dias (Pode) e o Podemos poderá
lançar candidato próprio ao governo ou mesmo lançar a candidatura avulsa de Dias. No caso do lançamento de
candidatura própria, o nome cotado pelo partido é o do senador Flávio Arns (Pode).

Na oposição, em segundo lugar nas pesquisas, está Roberto Requião (PT), ex-governador e ex-senador, que se
filiou ao PT para concorrer novamente ao governo paranaense. O PT ainda não definiu quem irá compor a
chapa de Requião, mas negocia uma aliança com o PDT. Um terceiro grupo político liderado pelo PSDB,
presidido no Paraná por Beto Richa, sustenta a candidatura de Cesar Silvestri Filho (PSDB), ex-prefeito de
Guarapuava, para o governo.

Com a impossibilidade de concorrer por São Paulo, como era seu plano inicial, Sérgio Moro (União) poderá
optar por disputar a vaga do Senado no estado. Na última pesquisa, Moro aparece liderando as intenções de
voto para o cargo.

Ratinho Jr.

Governador 

PSD

Pesquisas apontam para reeleição no governo em 1º turno

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 8.367.339

Deputados Federais: 30

Deputados Estaduais: 54

PIB: R$ 466 377

PIB per capita: R$ 40 788

Ranking EIU/CLP de competitividade: 4°

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 6,8%
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Ratinho Júnior (PSD) Roberto Requião (PT) Flávio Arns (Pode) César Silvestre Filho 
(PSDB)

Eleições Estaduais 2022
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Pernambuco | PE

O cenário em Pernambuco ainda está bem pulverizado. A Frente Popular de Pernambuco (encabeçada pelo PSB e composta por outros 12

partidos) governa o estado há anos e está sendo liderada pelo deputado federal Danilo Cabral (PSB). O pré-candidato ao governo tem

apoio de Lula (PT) e deve compor sua chapa tendo, na disputa pelo Senado, a deputada estadual Teresa Leitão (PT). A chapa deve contar

com o apoio do Republicanos, que indicou o deputado federal Silvio Costa (Republicanos) para suplente de Teresa. Apesar do apoio da

Frente Popular, Cabral tem tido dificuldades em alavancar seus números nas pesquisas.

Na tentativa de quebrar a hegemonia da Frente Popular, da qual já fez parte, a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) saiu do PT

após uma série de atritos e lidera as pesquisas. Vindo da família política mais tradicional do estado, a deputada federal deve dividir

palanque com o pré-candidato ao Senado, deputado federal André de Paula (PSD). Marília também conquistou o apoio de outro então

integrante da Frente, o deputado federal Sebastião Oliveira (AVANTE), que deve ser vice na chapa. Apesar de ter deixado o PT, Marilia

declarou apoio a Lula na corrida presidencial.

Outros três grupos cobiçam o governo do estado. O primeiro é liderado por Miguel Coelho (União), que briga para subir nas intenções de

voto. Miguel aguardava a decisão de seu pai, o senador Fernando Bezerra (MDB,) sobre a reeleição, para definir a chapa; todavia, com as

pesquisas mostrando a liderança do ex-ministro da Educação Mendonça Filho (União), o partido pode decidir concorrer com uma chapa

puro sangue, já que a deputada estadual Alessandra Oliveira (União) foi indicada como vice.

O segundo grupo é liderado pela ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lyra (PSDB), que está em segundo lugar nas pesquisas, deve ter a

companhia do ex-senador Armando Monteiro (PSDB) em sua chapa.. Buscada por Coelho, Lyra rechaçou a possibilidade de que sair para o

Senado em detrimento de liderar chapa própria. Seu desempenho nas pesquisas é um de seus principais argumentos.

No campo da direita, Anderson Ferreira (PL), ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, tem o apoio do presidente Bolsonaro (PL) na corrida

pelo governo. A sua chapa deve ser composta pelo ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL), que é pré-candidato ao Senado.

Paulo Câmara

Governador 

PSB

Chapas estão indefinidas e partidos buscam alianças

REELE

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 6.546.479

Deputados Federais: 25

Deputados Estaduais: 49

PIB: R$ 197.853 bilhões

PIB per capita: R$ 20.702

Ranking EIU/CLP de competitividade: 15º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 17%
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Piauí | PI

O PT, que tem o governo bem-avaliado no estado, deverá disputar as eleições com chapa puro-sangue, tendo

como pré-candidatos o ex-secretário de Fazenda Rafael Fonteles (PT), para o governo, e o ex-governador

Wellington Dias (PT), para o Senado.

Na oposição, está grupo liderado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP). A chapa apoiada por Ciro tem,

como pré-candidato ao governo, o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes (União) e, como vice de Mendes, a

esposa do ministro, Iracema Portella (PP). A chapa também conta com a pré-candidatura do ex-prefeito de

Floriano, Joel Rodrigues (PP), ao Senado. Atualmente, Mendes lidera as pesquisas com uma certa folga.

Nesse contexto, o presidente Bolsonaro (PL) fica sem apoio dos líderes das pesquisas no estado, que é reduto

eleitoral do PT há anos. Apesar de o presidente ser próximo de Ciro, o PP do Piauí não pretende dar palanque ao

governo, devido à sua alta rejeição na região. Por isso, afim de garantir palanque no estado, Bolsonaro deve

apoiar a candidatura do presidente da Associação de Oficiais Militares do Piauí, Major Diego Melo (PL).

Regina Sousa

Governadora 

PT

Mendes ameaça a continuidade do PT no Estado

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 2.560.896

Deputados Federais: 10

Deputados Estaduais: 30

PIB: R$ 52.781 bilhões

PIB per capita: R$ 16.125

Ranking EIU/CLP de competitividade: 20º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 12,3%
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Rio de Janeiro | RJ

A corrida no estado está marcada pela alta demanda de candidaturas e pouca oferta de chapas viáveis. O governador Cláudio Castro

(PL) ainda não tem um nome definido como vice e resiste a apoiar a reeleição de Romário (PL) ao Senado por temer perder uma

oportunidade de trazer aliados de outros partidos à sua chapa. Ao mesmo tempo, o PTB lançou como pré-candidato à Casa Alta o

bolsonarista Daniel Silveira (PTB), que também busca a oportunidade de dividir palanque com o governador.

Quem pode ameaçar os planos de Cláudio Castro é o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos). Tentando retornar à vida

pública, Crivella pode tirar votos preciosos do governador entre os evangélicos. Na tentativa de tirar o ex-prefeito da disputa, Castro

pode oferecer a vaga de Senador na chapa, frustrando, assim, as ambições de Romário e Silveira.

Na esquerda, Marcelo Freixo (PSB) busca consolidar o apoio do PT à sua candidatura, mas o partido condiciona esse apoio à

desistência do PSB em lançar candidatura do deputado federal Alessandro Molon (PSB) ao Senado. Os petistas pretendem lançar o

presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). Na tentativa de trazer o centro para seu palanque, Freixo (PSB) vem conversando com o

vereador e ex-prefeito da capital, César Maia (PSDB), oferecendo a vaga de vice. O ex-prefeito, que também é cobiçado pelo

governador, traria consigo o apoio de seu filho, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (PSDB).

Correndo por fora, estão o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), e o ex-presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz (PSD),

este, apoiado pelo prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD). Paes ainda tenta costurar algum acordo com o PT, para que seu grupo

político não fique de fora do segundo turno.

Cláudio Castro

Governador 

PL

Líderes nas pesquisas, Freixo e Castro buscam apoio 
para além da polarização

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 12.836.0464

Deputados Federais: 46

Deputados Estaduais: 70

PIB: R$ 779.928 bilhões

PIB per capita: R$ 45.174

Ranking EIU/CLP de competitividade: 17º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): D

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 14,9%



Eleições Estaduais 2022

Intenção de voto | Governador – RJ

Outros 11% / Brancos e nulos 22% / Não souberam responder 10%

23%
22%

7%
6%

Cláudio Castro Marcelo Freixo Rodrigo Neves (PDT) Eduardo Serra (PCB)

DataFolha

01/07/2022

RJ-00260/2022



Rio Grande do Norte | RN

A reeleição da governadora Fátima Bezerra (PT) tem ditado o ritmo da disputa. Apesar da folga na liderança das

pesquisas, no entanto, as expectativas de vitória no primeiro turno ainda não estão sendo confirmadas. Por isso, Lula está

buscando fazer um esforço no estado, com o objetivo de usar sua popularidade para garantir a eleição da petista com

antecedência.

Ainda com o objetivo de finalizar a disputa no primeiro turno, o PT tem buscado a aderência de oposicionistas à chapa de

Fátima Bezerra, na tentativa de minimizar os ataques à gestão durante a campanha. Um dos nomes escolhidos é o do ex-

prefeito de Natal, Carlos Eduardo (PDT), que foi validado em encontro de estratégia da campanha petista como pré-

candidato ao Senado pela chapa e lidera as pesquisas para o cargo. Além do PDT, o PT-RN já aprovou informalmente a

composição com o MDB, do deputado federal Walter Alves (MDB), que será o candidato a vice da governadora.

Um possível opositor à atual gestão é Fábio Dantas (Solidariedade). Vice-governador durante o governo de Robinson Faria

(2015/2019), Fábio declarou voto no Presidente Bolsonaro e deve formar chapa com o ex-ministro do Desenvolvimento

Regional Rogério Marinho (PL), que é pré-candidato ao Senado. A chapa deve contar com o apoio do União Brasil, que

deve indicar o nome do ex-prefeito de Assú, Ivan Júnior (União) para ser o vice de Dantas.

Além dessas duas chapas, o Podemos, do senador Styvenson Valentim (Pode), busca apoio para viabilizar sua candidatura

ao governo.

Fátima Bezerra

Governadora 

PT

PT faz esforço para definir eleições em primeiro turno

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 2.553.940

Deputados Federais: 08

Deputados Estaduais: 24

PIB: R$ 71.337 bilhões

PIB per capita: R$ 20.342

Ranking EIU/CLP de competitividade: 22º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): C

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 14,1%
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Real Time Big Data

28.06.2022

RN-01637/2022

Eleições Estaduais 2022

Outros 5% / Brancos e nulos 17% / Não souberam responder 13%

39%

14%
12%

Fátima Bezerra (PT) Styvenson Valentim (Pode) Fábio Dantas (Solidariedade)



Rio Grande do Sul | RS

A corrida pelo Palácio do Piratini, que parecia ser tranquila para o ex-ministro e deputado federal Onyx Lorenzoni (PL),
voltou a ficar agitada com o anúncio do ex-governador Eduardo Leite (PSDB) que anunciou, no último dia 13 de junho, que
disputará o governo.

Onyx, que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) e que tem em sua chapa o vice-presidente Hamilton
Mourão (Republicanos) como pré-candidato ao Senado, vinha liderando as pesquisas com ampla vantagem, todavia, com
a entrada de Leite, viu sua vantagem cair e, nas última pesquisas, já aparece atras do ex-governador.

Após o anúncio de seu retorno, o tucano passou a buscar o apoio do MDB, oferecendo ao deputado estadual Gabriel Souza
(MDB), a vaga de vice na chapa, mas Souza, que também é pré-candidato, ainda não desistiu de disputar o governo. Leite
pretende apoiar a senadora Simone Tebet (MDB) na corrida presidencial e trabalha para que ela ajude a trazer o apoio do
partido à sua candidatura. Para o Senado, o PSDB tenta fechar com a candidatura da ex-senadora Ana Amélia (PSD), que
busca novo mandato. No entanto, a ex-senadora ainda não decidiu se permanece com Leite ou se apoia a candidatura do
MDB, que também a convidou para compor a chapa. Além de Ana Amélia, o PSDB também pode contar com o apoio do
Senador Lasier Martins (Pode), que é pré-candidato à reeleição.

No campo da esquerda, o PT contava com a aderência de Manuela d'Avila (PCdoB) à chapa que seria encabeçada pelo
deputado estadual Edegar Pretto (PT), mas a ex-deputada desistiu da pré-candidatura ao Senado. Pretto havia a
convidado pessoalmente para a composição. Agora, o impasse gira em torno da competitividade da chapa sem um nome
de peso. O ex-presidente Lula tenta trazer o ex-deputado federal Beto Albuquerque (PSB) para a aliança e especula-se
que ele seria o nome preferido do líder petista para concorrer ao governo. Por enquanto, tanto Pretto quanto Albuquerque
permanecem como pré-candidatos do campo progressista.

Ranolfo Vieira Júnior

Governador 

PSDB

Volta de Eduardo Leite à disputa reduz vantagem de Lorenzoni

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 8.583.202

Deputados Federais: 25

Deputados Estaduais: 55

PIB: R$ 482.464 bilhões

PIB per capita: R$ 42.406

Ranking EIU/CLP de competitividade: 9º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): D

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 7,5%
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Paraná Pesquisas

04.07.2022

RS-07079/2022

Eleições Estaduais 2022

Brancos e nulos 10,5% / Não souberam responder 10,5%

29,5%

22,1%

7,6% 6,6%
5,3%

Eduardo Leite (PSDB) Onyx Lorenzoni (PL) Beto Albuquerque (PSB) Luiz Carlos Heinze (PP) Edegar Pretto (PT)



Rondônia | RO

O atual governador, Marcos Rocha (União) aponta favoritismo para reeleição. Sua chapa deve agregar a deputada federal

Mariana Carvalho (Republicanos), que deixou o PSDB para tentar o Senado. Carvalho tem a seu favor o apoio do senador

Flávio Bolsonaro (PL/RJ). Rocha busca concorrer com o apoio do Presidente Jair Bolsonaro (PL)

Outro que procura o apoio do presidente para disputar o governo é o senador Marcos Rogério (PL). Apesar de ser um fiel

escudeiro de Bolsonaro, o senador sofreu uma derrota recente no partido ao ter que aceitar a pré-candidatura do

empresário Jaime Bagattolii (PL) para o Senado. O desejo de Marcos Rogério era ter o ex-senador Expedito Junior (PSD) em

sua chapa. Sem esta opção, Expedito procura alianças para viabilizar sua candidatura. Enquanto isso, Bagattoli disputa o

apoio de Bolsonaro com Mariana Carvalho.

O deputado federal Léo Moraes (Pode), pré-candidato ao governo, tem conversado para que a deputada federal Jaqueline

Cassol (PP) entre em sua chapa como pré-candidata ao Senado. Além disso, com a pré-candidatura da senadora Simone

Tebet (MDB) para a presidência, o MDB voltou a se movimentar para liderar uma chapa no estado. O nome do senador

Confúcio Moura (MDB) para o governo ressurgiu, mesmo ele já tendo negado que concorreria anteriormente. Caso Confúcio

decida sair para a disputa, o cenário tende a mudar.

O senador Acir Gurgacz (PDT), cuja cadeira no Senado está sendo disputada, ainda não sabe ao certo se poderá concorrer à

reeleição, visto que há dúvidas sobre sua elegibilidade.

Marcos Rocha

Governador 

União Brasil

Mesmo com chapa do PL, outros candidatos buscam apoio de Bolsonaro no estado

Eleições Estaduais 2022

45

Eleitorado: 1.207.673

Deputados Federais: 08

Deputados Estaduais: 24

PIB: R$ 47 091 bilhões

PIB per capita: R$ 26 497

Ranking EIU/CLP de competitividade: 16°

Classificação da situação fiscal (Tesouro): A

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 6,9%
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18%

10%

Marcos Rocha (União) Marcos Rogério (PL) Léo Moraes (Pode)
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Real Time Big Data 

15.06.2022

RO-00114/2022

Eleições Estaduais 2022

Outros 8% / Brancos e nulos 8% / Não souberam responder 24%



Roraima | RR

O atual governador, Antônio Denarium (PP), tentará a reeleição e formará chapa com o deputado federal Hiran Gonçalves

(PP), pré-candidato ao Senado. O governador tem apoio do União, da Federação PSDB-CIDADANIA e do Republicanos, que

indicou o ex-secretário de Infraestrutura, Edilson Damião (Republicanos), para vice.

A ex-deputada federal Teresa Surita (MDB) é a candidata de oposição a Denarium. Sua chapa será composta pelo ex-

marido e ex-senador, Romero Jucá (MDB), que tenta retornar ao Senado; e pelo deputado federal Édio Lopes (PL), que

será seu vice. A pré-candidata tem apoio de Neudo Campos (PP), ex-governador e antigo opositor, o que tem gerado

desconfortos no PP-RR.

No campo da esquerda, o ex-senador Rudson Leite (PV) briga para ser o candidato pela Federação PT/PCdoB/PV. O pré-

candidato já indicou que apoiará a reeleição do senador Telmário Mota (PROS). O PT, contudo, afirma que a pré-

candidatura ainda não está totalmente confirmada e que a federação ainda está discutindo como serão compostas as

alianças.

O apoio de Bolsonaro no estado, que o elegeu em 2018 com folga, é incerto. Apesar de ser do mesmo partido do pré-

candidato a vice de Surita – Édio Lopes (PL) – o presidente tem mostrado alinhamento com Denarium, do PP. O pré-

candidato a senador da chapa do governador, Hiran Gonçalves (PP), também é aliado do presidente.

Antônio Denarium

Governador 

PP

MDB tenta se reerguer em Roraima com volta de Surita e Jucá ao páreo

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 366.355

Deputados Federais: 08

Deputados Estaduais: 24

PIB: R$ 14.292 bilhões

PIB per capita: R$ 23.593

Ranking EIU/CLP de competitividade: 27º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): A

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 8,8%



Não há pesquisas recentes registradas no TSE

Eleições Estaduais 2022

Antônio Denarium (PP) Teresa Surita (MDB) Rudson Leite (PV)
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Santa Catarina | SC

Em busca pela reeleição, o governador Carlos Moisés (Republicanos), que vem liderando as pesquisas, pretende
contar com o apoio do MDB em seu projeto, todavia o partido indicou o ex-prefeito de Jaraguá do Sul Antídio
Lunelli (MDB) para a vaga de vice, nome que não agrada a Moisés. A recusa de Moisés ao nome de Lunelli pode
não apenas tirar o apoio do MDB à reeleição de Moisés, mas fazer com que o partido lance Lunelli para concorrer
ao cargo.

Os dois senadores eleitos em 2018, Jorginho Mello (PL0) e Espiridião Amin (PP), são pré-candidatos ao governo.
Jorginho Mello, deverá ter como seu companheiro de chapa concorrendo para o Senado Jorge Seif (PL), ex-
secretário do ministério da Agricultura no governo Bolsonaro. Já o ex-governador, Espiridião Amin vem se
reunindo com líderes tucanos em busca de uma aliança. As apostas para a chapa de Amin estão na deputada
Geovânia de Sá (PSDB), como vice, e no deputado estadual Kennedy Nunes (PTB), como possível candidato ao
Senado. Apesar das chapas e apoios praticamente definidos, Jorginho ainda sonha com a desistência de Amin e
com o apoio do PP.

Já o PSD, formalizou chapa com União Brasil, tendo o ex-prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (União), como
pré-candidato a governador; o ex-Chefe da Casa Civil do Estado, Eron Giordani (PSD), para vice-governador, e o
ex-governador Raimundo Colombo (PSD) como pré-candidato ao Senado.

A possível frente ampla de esquerda, que incluiria o PSB com a candidatura do Senador Dário Berger (PSB) ao
governo, perdeu força com a formalização da aliança entre PDT e PT para apoio à pré-candidatura do presidente
estadual do partido e ex-deputado federal Décio Lima (PT).Berger ainda tem esperança de uma ordem nacional

fazer com que a candidatura do PT se una a dele, pelo argumento de que o anti-petismo é muito forte no estado

para eleger um governador do PT. Ele ainda pode ir ao senado como candidatura avulsa.

Carlos Moisés

Governador 

Republicanos

Indefinição do MDB ainda deixa cenário incerto 

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 5.385.534

Deputados Federais: 16

Deputados Estaduais: 40

PIB: R$   323,264 bi

PIB per capita:  R$   45.118,41

Ranking EIU/CLP de competitividade: 2º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 4,5%



25,4%

15,5%

12,1%
10,6%

5,3% 5,3%

Carlos Moisés 
(Republicanos)

Jorginho Mello (PL) Esperidião Amin (PP) Gean Loureiro (União) Dário Berger (PSB) Décio Lima (PT)

Eleições Estaduais 2022
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Paraná Pesquisas

14.06.2022 

SC-06333/2022

Outros 7% / Brancos e juros 9,1% / Não souberam responder 9,7%



São Paulo | SP

A corrida eleitoral em São Paulo já dá sinais de que será apertada. Com quatro candidatos fortes, o atual
governador , Rodrigo Garcia (PSDB), busca se descolar do ex-governador João Doria (PSDB), ao mesmo tempo
que procura ser conhecido. Com ampla base na Assembleia, Garcia pode ter o apoio do PP e do União ameaçado
pelas costuras nacionais do PSDB. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), já ameaçou retirar o
apoio do partido a Garcia, caso o PSDB se retire da chapa de Rodrigo Cunha (União), seu candidato em Alagoas.

Apoiado por Bolsonaro, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tenta emplacar seu
nome respaldado por sua gestão bem-avaliada no Ministério. Buscando dar maior solidez à sua chapa, Tarcísio
tem buscado o apoio do PSD, de Gilberto Kassab. O partido deverá indicar o vice, que pode ser o próprio Kassab
ou o ex-prefeito de Santo André, Felício Ramuth (PSD). Tarcísio ainda conta com o apoio do ex-presidente da
FIESP, Paulo Skaf (Republicanos), que, com a desistência do apresentador José Luiz Datena (PSC), viu
aumentarem as suas chances de compor a chapa do ex-ministro como candidato ao Senado. Também buscam o
apoio do ex-ministro a deputada federal Carla Zambelli (PL) e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles
(PL). A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB) deve tentar o Senado com ou sem o apoio de Tarcísio.

No campo da esquerda, o líder nas pesquisas, Fernando Haddad (PT), ainda tenta construir o apoio conjunto de
PT e PSB com o ex-governador Márcio França (PSB). O PT trabalha para que, dessas duas candidaturas, saia uma
aliança com Haddad como candidato ao governo e França disputando o Senado. A desistência de Datena da
corrida para o Senado, pode facilitar o projeto do PT, vez que França, que estava atras do apresentador nas
pesquisas, deve assumir a liderança e, caso assuma a candidatura, passa a ser o favorito para conseguir a
cadeira no parlamento.

Rodrigo Garcia

Governador

PSDB

PT e PSB ainda negociam aliança que pode mudar cenário para o governo

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 32.146.247 

Deputados Federais: 70

Deputados Estaduais: 94

PIB: R$2,34 tri 

PIB per capita: R$52.992 

Ranking EIU/CLP de competitividade: 1º 

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B 

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 10,8 % 



Eleições Estaduais 2022
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DataFolha

01/07/2022

SP-02523/2022

28%

16%

12%
10%

Fernando Haddad (PT) Tarcísio de Freitas 

(Republicanos)

Márcio França (PP) Rodrigo Garcia (PSDB)

Outros 8% / Brancos e nulos 16% / Não souberam responder 9%



Sergipe | SE

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) conta com o apoio de Belivaldo Chagas (PSD) para suceder seu governo.

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) é o pré-candidato ao senado mais cotado para compor sua chapa. Além

de Laércio, o ex-governador Jackson Barreto (MDB), também pré-candidato ao Senado, tem tentado acessar o

núcleo de Mitidieri para compor a chapa, mas, até o momento, não aparenta ser a escolha mais provável.

Além de Mitidieri, os senadores em meio de mandato, Alessandro Vieira (PSDB) e Rogério Carvalho (PT), este

apoiado por Lula (PT), pretendem disputar o governo. Na chapa de Vieira, a tendência é de aliança com a

delegada Danielle Garcia (Pode) como pré-candidata ao Senado. Já Carvalho deve ter em sua chapa, disputando

o Senado, o advogado Henri Clay (PSOL). Apesar da escolha provável de Clay, o deputado federal Valadares

Filho (PSB) ainda tenta compor a chapa para disputar a eleição ao Senado ao lado de Carvalho.

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), lidera as pesquisas e era o nome cotado pelo

Presidente Jair Bolsonaro para disputar o governo do estado. Todavia, em julgamento recente do TSE, o

candidato foi julgado inelegível. Neste cenário, ainda é incerto se Francisquinho terá condições de disputar as

eleições. Na chapa de Francisquinho, o pré-candidato ao Senado seria o ex-senador Eduardo Amorim (PL) que

pode assumir a chapa caso Francisquinho não consiga reverter sua condenação.

Belivaldo Chagas 

Governador

PSD

Inelegibilidade de Francisquinho pode mudar o cenário no Estado

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 1.669.694

Deputados Federais: 08

Deputados Estaduais: 24

PIB: R$ 44 689

PIB per capita: R$ 19 441

Ranking EIU/CLP de competitividade: 21°

Classificação da situação fiscal (Tesouro): B

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 14,9%



29,21%

12,47% 12,13%

Valmir de Francisquinho (PL) Fábio Mitidieri (PSD) Rogério Carvalho (PT)

Eleições Estaduais 2022
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Instituto França

20.06.2022

SE-01064/2022

Outros 11,71% / Brancos e nulos 18,16% / Não souberam responder 16,32%



Tocantins | TO

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), que assumiu o governo após a renúncia de Mauro Carlesse (AGIR), busca

a reeleição e conta com o apoio do Progressistas, da senadora Kátia Abreu (PP), que tenta reeleição ao Senado.

Buscando derrotar o governador, está o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (PL), que conta com o apoio do senador e

líder do governo no Congresso Nacional, Eduardo Gomes (PL); além de ter ao seu lado o MDB, do ex-governador Marcelo

Miranda (MDB); e do PODEMOS, do deputado federal Tiago Dimas (Pode). A deputada federal Professora Dorinha (União) é

a pré-candidata ao Senado pela chapa. O grupo deve oferecer palanque para o presidente Bolsonaro no estado.

Contando com o apoio do PSB, o deputado federal Osires Damaso (PSC) é pré-candidato ao governo e deverá ter em sua

chapa a participação do ex-técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo (PSB)

Na esquerda, o PT lançou o deputado estadual Paulo Mourão (PT) como pré-candidato ao governo. Ele foi prefeito de Porto

Nacional e assegura palanque ao ex-presidente Lula (PT) no estado. O candidato do partido ao Senado ainda não está

definido.

O ex-governador Mauro Carlesse (AGIR), que renunciou no início do ano em meio a um processo de impeachment, é pré-

candidato ao Senado. Ainda sem chapa, Carlesse, que foi reeleito em primeiro turno em 2018, pode lançar candidatura

avulsa.

Wanderlei Barbosa

Governador 

Republicanos

Wanderlei Barbosa e Ronaldo Dimas protagonizam a disputa ao governo

Eleições Estaduais 2022

Eleitorado: 1.094.740

Deputados Federais: 08

Deputados Estaduais: 24

PIB: R$ 39.356 bilhões

PIB per capita: R$ 25.021

Ranking EIU/CLP de competitividade: 19º

Classificação da situação fiscal (Tesouro): C

Taxa de desemprego (1º tri. de 2022): 9,3%
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Wanderlei Barbosa (Republicanos) Ronaldo Dimas (PL) Paulo Mourão (PT) Osires Damaso (PSC)

Eleições Estaduais 2022
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TO-09536/2022
Outros 7%  / Brancos e nulos 10%  / Não souberam responder 19%
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