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6,14%
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Bolsonaro ELEITO
Jair Bolsonaro (PSL) foi eleito presidente 
da República com 55,13% dos votos 
válidos, impedindo a quinta vitória 
consecutiva do PT. Bolsonaro obteve 
10,26 pontos percentuais a mais do 
que no primeiro turno, disputado no 
último dia 7. Fernando Haddad (PT) 
teve 44,87% dos votos válidos. É a menor 
votação do PT, em termos percentuais, 
desde 1989. A diferença de votos entre 
os dois candidatos foi de 10,7 milhões.

Apenas em duas eleições presidenciais após a 
redemocratização um candidato teve menos 
votos que Bolsonaro no segundo turno. 
Fernando Collor (PRN), em 1989 (53,03%); 
e Dilma Rousseff (PT), em 2014 (51,54%). 
Em 2002 Lula teve 61,27%; e, em 2006, 
60,63%. Em 2010, Dilma fi cou com 56,05%.

No primeiro turno, Bolsonaro venceu 
em 16 estados e no Distrito Federal. 
Agora, foram 15, além do DF. Fora os 
nove estados em que venceu no primeiro 
turno, Haddad foi melhor que o seu 
adversário no Ceará e no Tocantins.

Em três unidades da federação, Haddad 
cresceu mais de 100% em relação ao 
percentual de votos válidos no primeiro 
turno (ver página 5): Distrito Federal 
(152,82%); Rio de Janeiro (118,18%); e 
Ceará (114,70%). Já Bolsonaro cresceu 
mais no Ceará (32,89%); em São 
Paulo (28,25%); e no Pará (24,87%

JAIR BOLSONARO

VOTOS:

VOTOS:

VOTOS:

55,13%
46,03%

FERNANDO HADDADF D

VOTOS:

VOTOS:

44,87%
29,28%

1º TURNO

2º TURNO



4

Exclusivo para clientes Arko

ELEIÇÕES 2018 - 2º TURNOCENÁRIOS POLÍTICOS N° 222

ELEIÇÃO PARA
presidente

SUL
1989 1994 1998 2002 2006 2010 2014

1
º 

Tu
rn

o Collor: 
23,4%

FHC: 
41,3%

FHC: 
49,2%

Lula: 
49,4%

Lula: 
34,9%

Dilma: 
41,5%

Dilma: 
36,33%

Lula: 
8,1%

Lula: 
28,2%

Lula: 
38,8%

Serra: 
28,5%

Alckmin: 
54,9%

Serra: 
43,3%

Aécio: 
47,2%

2
º 

Tu
rn

o Collor: 
48,3% - - Lula: 

58,8%
Lula: 

46,5%
Dilma: 
45,67%

Dilma: 
41,10%

Lula: 
51,7% - - Serra: 

41,2%
Serra: 
41,2%

Serra: 
54,33%

Aécio: 
58,90%

Outra região que deve ser 
considerada bolsonarista. 
O presidente eleito deve o 
melhor desempenho de um 
adversário do PT no segundo 
turno, desde 1989, aos eleitores 
sulistas. Embora Haddad tenha 
crescido em relação ao primeiro 
turno, seu desempenho foi o 
pior da história dos candidatos 
petistas num segundo turno.

VOTOS

POR REGIÃO
NORTE

1989 1994 1998 2002 2006 2010 2014

1
º 

Tu
rn

o Collor: 
50,5%

FHC: 
58,9%

FHC: 
57,6%

Lula: 
44,4%

Lula: 
56,1%

Dilma: 
41,9%

Dilma: 
50,06%

Lula: 
18,7%

Lula: 
25,5%

Lula: 
26,5%

Serra: 
22,7%

Alckmin: 
36,4%

Serra: 
34,8%

Aécio: 
28,12%

2
º 

Tu
rn

o Collor: 
70,5% - - Lula: 

58,2%
Lula: 

65,6%
Dilma: 
52,34%

Dilma: 
56,54%

Lula: 
29,5% - - Serra: 

41,8%
Alckmin: 

34,4%
Serra: 

47,65%
Aécio: 
43,45%

Pela primeira vez desde 2002 
o PT foi derrotado na região 
numa eleição presidencial. A 
última derrota petista para seu 
adversário entre o eleitorado 
nortista foi em 1998. Apesar 
de o candidato Fernando 
Haddad (PT) ter crescido 
nas pesquisas de intenção de 
voto em relação ao primeiro 
turno, acabou derrotado 
por Jair Bolsonaro (PSL).

NORDESTE
1989 1994 1998 2002 2006 2010 2014

1
º 

Tu
rn

o Collor: 
38,6%

FHC: 
57,6%

FHC: 
47,7%

Lula: 
45,9%

Lula: 
66,8%

Dilma: 
59%

Dilma: 
57,59%

Lula: 
22,8%

Lula: 
30,3%

Lula: 
31,6%

Serra: 
19,8%

Alckmin: 
26,1%

Serra: 
24,6%

Aécio: 
14,84%

2
º 

Tu
rn

o Collor: 
55,7% - - Lula: 

61,5%
Lula: 

77,1%
Dilma: 
70,58%

Dilma: 
71,80%

Lula: 
44,3% - - Serra: 

38,5%
Alckmin: 

22,9%
Serra: 

29,42%
Aécio: 
28,20%

O reduto lulista foi a única 
região do país em que 
Haddad venceu Bolsonaro. 
O presidente eleito chegou 
próximo dos 30% dos 
votos válidos. Assim como 
os ex-presidentes petistas 
Lula e Dilma Rousseff nos 
últimos 16 anos, Haddad 
teve uma expressiva vitória 
entre os nordestinos.

SUDESTE
1989 1994 1998 2002 2006 2010 2014

1
º 

Tu
rn

o Collor: 
25,8%

FHC: 
56,1%

FHC: 
55,3%

Lula: 
46,5%

Lula: 
43,3%

Dilma: 
41,2%

Dilma: 
32,40%

Lula: 
17,8%

Lula: 
25,6%

Lula: 
25,6%

Serra: 
22,7%

Alckmin: 
45,2%

Serra: 
32,2%

Aécio: 
39,44%

2
º 

Tu
rn

o Collor: 
50,5% - - Lula: 

63,0%
Lula: 

56,9%
Dilma: 
53,51%

Dilma: 
43,82%

Lula: 
49,5% - - Serra: 

37,0%
Alckmin: 

43,1%
Serra: 

46,48%
Aécio: 
56,18%

Bolsonaro teve o melhor 
desempenho na região 
de um adversário do PT 
no segundo turno desde 
a redemocratização. O 
desempenho de Haddad, 
por sua vez, foi inferior 
apenas ao de Lula em 1989, 
o que confi rma a força do 
antipetismo na região.

CENTRO-OESTE
1989 1994 1998 2002 2006 2010 2014

1
º 

Tu
rn

o Collor: 
43%

FHC: 
60,4%

FHC: 
61,2%

Lula: 
43,1%

Lula: 
38,5%

Dilma: 
39,1%

Dilma: 
32,69%

Lula: 
16,4%

Lula: 
24,6%

Lula: 
22,1%

Serra: 
26,2%

Alckmin: 
51,6%

Serra: 
37,5%

Aécio: 
40,98%

2
º 

Tu
rn

o Collor: 
63,2% - - Lula: 

57,3%
Lula: 

52,4%
Dilma: 
48,95%

Dilma: 
42,58%

Lula: 
36,8% - - Serra: 

42,7%
Alckmin: 

47,6%
Serra: 

51,04%
Aécio: 
57,42%

Conforme ocorreu em 
2014, a região foi reduto 
antipetista em 2018. A 
última vez que o PT havia 
perdido na região foi no 
segundo turno de 2010. Em 
relação ao primeiro turno, 
a vantagem de Bolsonaro 
sobre Haddad continuou 
bastante expressiva. 
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JAIR BOLSONARO FERNANDO HADDAD

1º Turno 2º Turno 1º Turno 2º Turno

Estado % votos % votos  % 
(% de votos válidos)

 % 
(Nº de votos válidos)

% votos % votos  %
(% de votos válidos)

 % 
(Nº de votos válidos)

AC 62,24 262.508 77,22 294.899 24,07% 12,34% 18,53 78.170 22,78 86.977 22,94% 11,27%

AL 34,40 528.355 40,08 610.093 16,51% 15,47% 44,75 687.247 59,92 912.034 33,90% 32,71%

AP 40,70 166.935 50,20 185.096 23,34% 10,88% 32,77 134.287 49,80 183.616 51,97% 36,73%

AM 43,48 805.902 50,28 885.205 15,64% 9,84% 40,30 746.998 49,72 875.379 23,37% 17,19%

BA 23,41 1.725.140 27,31 2.060.203 16,66% 19,42% 60,28 4.441.955 72,69 5.483.922 20,59% 23,46%

CE 21,74 1.061.075 28,89 1.384.586 32,89% 30,49% 33,12 1.616.492 71,11 3.407.454 114,70% 110,79%

DF 58,37 936.494 69,99 1.080.411 19,91% 15,37% 11,87 190.508 30,01 463.340 152,82% 143,21%

ES 54,76 1.122.131 63,06 1.276.611 15,16% 13,77% 24,20 495.868 36,94 747.768 52,64% 50,80%

GO 57,24 1.868.686 65,52 2.124.739 14,47% 13,70% 21,86 713.535 34,48 1.118.060 57,73% 56,69%

MA 24,28 817.511 26,74 886.547 10,13% 8,44% 61,26 2.062.592 73,26 2.428.790 19,59% 17,75%

MT 60,04 981.119 66,42 1.085.824 10,63% 10,67% 24,76 404.604 33,58 549.001 35,62% 35,69%

MS 55,06 769.116 65,22 872.049 18,45% 13,38% 23,87 333.407 34,78 465.025 45,71% 39,48%

MG 48,31 5.308.047 58,19 6.100.196 20,45% 14,92% 27,65 3.037.957 41,81 4.383.099 51,21% 44,28%

PA 36,19 1.499.294 45,19 1.742.188 24,87% 16,20% 41,39 1.714.822 54,81 2.112.769 32,42% 23,21%

PB 31,30 677.718 35,02 782.143 11,88% 15,41% 45,46 984.398 64,98 1.451.293 42,94% 47,43%

PR 56,89 3.496.448 68,43 4.224.416 20,28% 20,82% 19,70 1.210.974 31,57 1.948.790 60,25% 60,93%

PE 30,57 1.444.685 33,50 1.661.163 9,58% 14,98% 48,87 2.309.104 66,50 3.297.944 36,08% 42,82%

PI 18,76 346.944 22,95 422.095 22,33% 21,66% 63,40 1.172.147 77,05 1.417.113 21,53% 20,90%

RJ 59,79 5.107.735 67,95 5.669.059 13,65% 10,99% 14,69 1.255.425 32,05 2.673.386 118,18% 112,95%

RN 30,21 541.448 36,59 652.562 21,12% 20,52% 41,19 738.165 63,41 1.131.027 53,95% 53,22%

RS 52,63 3.353.623 63,24 3.893.737 20,16% 16,11% 22,81 1.453.291 36,76 2.263.171 61,16% 55,73%

RO 62,24 538.311 72,18 594.968 15,97% 10,52% 20,36 176.107 27,82 229.343 36,64% 30,23%

RR 62,97 174.306 71,55 183.268 13,63% 5,14% 17,85 49.406 28,45 72.872 59,38% 47,50%

SC 65,85 2.603.665 75,92 2.966.242 15,29% 13,93% 15,90 598.578 24,08 940.724 51,45% 57,16%

SP 53,00 12.378.012 67,97 15.306.023 28,25% 23,65% 16,42 3.833.982 32,03 7.212.132 95,07% 88,11%

SE 27,21 310.310 32,46 364.860 19,29% 17,58% 50,09 571.234 67,54 759.061 34,84% 32,88%

TO 44,64 337.782 48,98 356.684 9,72% 5,60% 41,12 311.212 51,02 371.593 24,08% 19,40%

Votação
POR ESTADO

Onde Bolsonaro venceu 

AC

AM

RR

PA

AP

MT

MS

RS

PR
SC

SP

GO MG

BA
TO

MA

PI

CE

RJ
ES

DF

SE
AL
PE
PB
RN

RO

1º TURNO
16 estados e no 
Distrito Federal

AC

AM

RR

PA

AP

MT

MS

RS

PR
SC

SP

GO MG

BA
TO

MA

PI

CE

RJ
ES

DF

SE
AL
PE
PB
RN

RO

2º TURNO
15 estados e no 
Distrito Federal

Bolsonaro (PSL)

Haddad (PT)

Ciro Gomes (PDT)
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presidente

Desafi os do próximo PRESIDENTE
AJUSTE FISCAL
O Projeto de Lei Orçamentária de 2019, enviado ao Congresso Nacional em agosto, 
considera que o Governo Central terá um défi cit primário de R$ 139 bilhões. Para os 
governos estaduais e municipais, a estimativa é de superávit primário de R$ 10,5 bilhões 
para estados e municípios; e défi cit de R$ 3,5 bilhões para as estatais. Com isso, o 
resultado primário do setor público consolidado deve ser defi citário em R$ 132 bilhões.

TETO DE GASTOS
Aprovada em 2016, a Emenda Constitucional determina que o gasto público não pode 
ser maior que a infl ação do ano anterior. A regra se tornou um grande desafi o. O governo 
atual não conseguiu aprovar a Reforma da Previdência e agora é obrigado a gerir um 
Orçamento cada vez mais comprimido por despesas obrigatórias (não apenas com 
benefícios previdenciários, mas também com a folha de pagamentos).

DÍVIDA BRUTA
O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que a dívida bruta brasileira fi cará perto 
dos 100% do PIB nos próximos cinco anos. Para 2023, o FMI prevê que o endividamento 
bruto fi cará em 98,3% do PIB. Já a partir do ano que vem, a perspectiva é de que o Brasil 
terá o maior nível de endividamento bruto de um grupo de 39 emergentes, excluindo a 
Venezuela. Este ano, a dívida do país fi cará em 88,4% do PIB pelas projeções do FMI. Em 
2019, o Fundo espera que a dívida brasileira alcance 90,5% do PIB.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Em entrevista à TV Bandeirantes no dia 10 de outubro, o candidato à Presidência Jair 
Bolsonaro (PSL) sugeriu, em vez da fi xação de idade mínima aos 65 anos, uma meta inicial 
de 61 anos para a Reforma da Presidência. No caso dos servidores públicos, propôs acabar 
com incorporações salariais nas aposentadorias, atacando o que chamou de “fábrica 
de marajás”. Por outro lado, defendeu regimes especiais para policiais e para as Forças 
Armadas.

REFORMA TRIBUTÁRIA
O presidente eleito tem defendido reduzir a carga tributária para o setor produtivo nos 
moldes da reforma implementada nos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump. 
Afi rmou em entrevista recente ao Jornal Nacional (08/10) que pretende isentar de imposto 
de renda quem ganha até cinco salários mínimos. E estabelecer uma alíquota de 20% para 
quem ganha acima desse valor. O custo fi scal pode chegar a R$ 73 bilhões por ano.

POLARIZAÇÃO
O primeiro e o segundo turnos das eleições foram marcados por intensa 
rivalidade política. O país está dividido e o presidente eleito terá que apaziguar 
os ânimos da população. A tarefa não será fácil, considerando o elevado índice 
de rejeição a Jair Bolsonaro (45%, de acordo com a última pesquisa Datafolha).

GOVERNABILIDADE
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) terá que trabalhar para construir uma aliança 
na Câmara e no Senado sufi ciente para aprovar emendas constitucionais que 
requerem quórum elevado de aprovação. A fragmentação partidária nas duas 
Casas aumentou – na Câmara são 30 legendas e no Senado, 21 –, o que exigirá 
grande capacidade de diálogo. O PSL elegeu a segunda maior bancada na 
Câmara (52), o que representa, contudo, apenas 10% do total. No Senado, a 
legenda terá apenas quatro cadeiras.

DESEMPREGO
Uma das principais preocupações do eleitor é com o emprego. Para criar 
novos postos de trabalho, Jair Bolsonaro aposta em um amplo programa de 
privatizações para atrair investimentos ao país e também na fl exibilização de 
direitos trabalhistas. De acordo com o IBGE, o país tinha 12,707 milhões de 
pessoas em busca de emprego no trimestre encerrado em agosto deste ano.

CRESCIMENTO
Cenário externo adverso, decisões econômicas equivocadas e crise política 
derrubaram o PIB nos últimos anos. Em 2014, o crescimento foi de apenas 
0,5%. Nos dois anos seguintes, houve um tombo de 3,5%. Em 2017, foi 
registrado crescimento pífi o de 1%. A expectativa média do mercado para este 
ano está em 1,34%.

SAÚDE E SEGURANÇA
Pesquisa realizada pelo Datafolha (10/09) mostrou que os entrevistados 
consideram que a Saúde (40%) e a Segurança (20%) devem ser a prioridade 
do presidente eleito. Para combater a criminalidade, Jair Bolsonaro pretende 
promover o endurecimento de leis penais, reduzir a maioridade penal 
e fortalecer o policiamento, além de promover a revisão do Estatuto do 
Desarmamento.
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Principais PROPOSTAS – Jair Bolsonaro (PSL)

SAÚDE 
Implementar uma gestão clínica com a contratação de gestores não-
políticos. Impulsionar a realização de pré-diagnósticos, contratar de 
profi ssionais de educação física e ampliar o atendimento odontológico. 
Implementar a carreira de Médico de Estado e o Prontuário Eletrônico 
Nacional.

EDUCAÇÃO 
Mudar a Base Nacional Comum Curricular, priorizar matemática, 
ciências e português. Priorizar a educação básica e o ensino médio/
técnico. Criar uma estratégia de integração, baseada em informações 
técnicas para a avaliação de estudantes e professores. Implementar 
ensino a distância.

SEGURANÇA 
Reformular o Estatuto do Desarmamento, reduzir a maioridade penal 
para 16 anos e implementar um “excludente de ilicitude” para policiais. 
Tipifi car invasão de propriedade como terrorismo. Acabar com 
progressão de penas e saídas temporárias. Dar retaguarda jurídica a 
agentes de segurança.

REFORMAS 
Introduzir, aos poucos, um sistema com contas individuais de 
capitalização. Criar um fundo para reforçar o fi nanciamento da 
previdência e compensar a redução de contribuições previdenciárias no 
sistema antigo. Aumentar idade mínima de aposentadoria, tanto para o 
setor privado quanto para o servidor público.

INFLAÇÃO 
Manutenção do tripé macroeconômico, com regime de meta fi scal e de 
infl ação, com câmbio fl utuante e simplifi cação tributária bruta. Defende 
a independência formal do Banco Central, com meta de infl ação clara, 
de 4,5% ao ano.

BANCOS PÚBLICOS 
O BNDES deverá retornar à centralidade em um processo de desestatização 
ágil e robusto, e atuar como um “Banco de Investimentos” da União. Não 
pretende privatizar o Banco do Brasil e Caixa.

AGRONEGÓCIO 
Criar uma nova estrutura federal agropecuária, com política e economia 
agrícola, recursos naturais e meio ambiente rural. Centralizar as demandas 
em um só órgão. Criar políticas específi cas para consolidar e abrir novos 
mercados externos.

INFRAESTRUTURA 
Desburocratizar, privatizar e integrar assuntos e projetos ligados à 
infraestrutura e promover baixo risco regulatório para investimentos. 
Transformar o Nordeste em um dos principais vetores de crescimento e 
desenvolvimento do país. Melhorar a efi ciência portuária.

TRANSPORTE 
Com foco na logística de transporte para escoamento da produção, 
Bolsonaro defende um aumento de investimentos para hidrovias e ferrovias 
e que as melhorias rodoviárias precisam voltar a crescer. 

POLÍTICA FISCAL 
Promover uma reforma tributária que visa a unifi cação de tributos e 
simplifi cação do sistema tributário nacional. Reduzir a carga tributária bruta 
paralelamente ao espaço criado por controle de gastos e programas de 
desburocratização e privatização.

DIREITOS HUMANOS 
Combater a política de gênero e organizações de direitos humanos que 
trazem consequências ruins para a segurança pública. Redirecionar a 
política de direitos humanos para priorizar a defesa das vítimas da violência.
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Os primeiros 100 DIAS
LUA DE MEL
Em geral, o presidente eleito começa o mandato com um índice de 
popularidade alto (pesquisas Datafolha). Em 2003, quando iniciou sua primeira 
gestão, Lula tinha uma avaliação “ótimo/bom” de 43%. Em 2007, primeiro ano 
do seu segundo mandato, o índice era de 48%. Em março de 2011, ao iniciar 
seu primeiro mandato, Dilma Rousseff apresentava índice semelhante, de 
47%. Mas, em 2015, começou sua segunda gestão com apenas 23%.

REFORMAS
O governo deve aproveitar o período de lua de mel com o Congresso e enviar 
o mais rápido possível as principais reformas e projetos de lei ao Congresso 
Nacional para debate e votação. Os olhos do mercado se voltam sobretudo 
para a Reforma da Previdência. Para ganhar tempo, o governo pode 
aproveitar parte do texto já em análise no plenário da Câmara.

EQUIPE
Há grande expectativa em relação à montagem da equipe ministerial de 
Bolsonaro e à escolha dos ocupantes de cargos estratégicos para o governo. 
Seu discurso é o de que não haverá indicações políticas porque as nomeações 
seguirão critérios majoritariamente técnicos. Uma das incógnitas é se essa 
equipe vai interagir com o Congresso e garantir apoio legislativo.

REFORMA ADMINISTRATIVA
A expectativa é que haja redução no número de ministérios. Hoje são 29 
(o presidente do Banco Central tem status de ministro). De acordo com 
Bolsonaro, restarão em torno de 15. O Ministério da Fazenda, por exemplo, 
englobaria o do Planejamento. E haveria fusão entre Agricultura e Meio 
Ambiente.

REUNIÃO MINISTERIAL
Uma vez defi nida sua equipe, o presidente deve realizar a primeira reunião 
de trabalho, a fi m de defi nir prioridades e fi xar metas para os quatro anos 
seguintes. Em geral, essa reunião se realiza em janeiro mesmo, duas semanas 
após a posse.

CAMINHONEIROS
O presidente eleito precisará se reunir com as lideranças dos 
caminhoneiros, que, em maio, fi zeram paralisação por causa do aumento 
no preço do diesel. O governo também terá de fi xar sua política de frete 
mínimo, uma das principais reivindicações do movimento.

POLÍTICA DE PREÇOS DA PETROBRAS
Outro item fundamental na pauta dos caminhoneiros refere-se à política 
de preços implantada pela Petrobras. Bolsonaro já se posicionou contra 
uma intervenção do governo na empresa por “canetada”, mas diz que 
é inviável manter o repasse de preços internacionais, conforme a atual 
política da estatal.

COMANDO DO CONGRESSO
Em fevereiro haverá eleição para as presidências da Câmara e do 
Senado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tentará a 
reeleição. Mas o PSL disse que disputar o comando da Casa. No Senado, 
o então presidente, Eunício Oliveira (MDB-CE), não foi reeleito e não 
há um candidato natural. O MDB, que ainda preserva a maior bancada, 
apesar do tombo (caiu de 18 para 12 senadores), tentará manter o 
Senado sob seu comando.

CÂMARA E SENADO
Outra intensa disputa entre as legendas será pelo comando das 
principais comissões permanentes. A Comissão de Constituição e Justiça 
é uma das mais cobiçadas nas duas Casas. Outras são a Comissão de 
Finanças e Tributação (Câmara) e de Assuntos Econômicos (Senado).

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
No primeiro trimestre de 2019, o presidente precisará anunciar ajustes 
no Orçamento da União. O projeto está em discussão no Congresso e o 
patamar do ajuste dependerá do que for votado pelos parlamentares. O 
valor do corte e a sua viabilidade serão fundamentais para estabelecer 
confi ança na política fi scal.



9

Exclusivo para clientes Arko

ELEIÇÕES 2018 - 2º TURNOCENÁRIOS POLÍTICOS N° 222

ELEIÇÃO PARA
presidente

Desde a eleição do ex-presidente 
Lula (PT), em 2002, nunca 
tivemos uma transição tão 
profunda, tanto política quanto 
ideologicamente, como a atual. 
A vitória de Jair Bolsonaro (PSL) 
como presidente da República 
representou uma ruptura com 
o sistema político, ainda que ele 
tenha de usar esse sistema para 
construir a sua base a partir do 
que se conhecia como baixo clero 
e das frentes parlamentares.

Apesar da profundidade da 
transição, o diálogo entre o 
governo Temer e a equipe do 
presidente eleito será muito 
bom. E já está ocorrendo. Um 
ponto relevante é a pauta 
de interesse do governo no 
Congresso Nacional, que inclui 
os seguintes temas, objetos de 
negociação nos próximos dias:

Orçamento da União 2019

Terá de ser aprovado até o 
fi m do ano e poderá sofrer 
algumas alterações, a pedido 
do presidente eleito. 

Reforma da Previdência

É desejo da equipe econômica de 
Bolsonaro que o atual Congresso 

Pesada pauta DA TRANSIÇÃO

aprove, pelo menos em primeiro 
turno na Câmara, aprovar 
alguma reforma da Previdência 
ainda neste ano. No entanto, 
existem divergências quanto 
ao texto e resistências a serem 
contornadas dentro da Câmara.

Autonomia do Banco Central

O projeto de lei está na Câmara 
e pode ser levado a votação 
nas próximas semanas. 

Tributação de Fundos 
de Investimento

O projeto de lei está na Câmara 
e também pode ser votado nos 
próximos dias. Para entrar em 
vigor, precisará ser aprovado 
defi nitivamente ainda este ano. 

Privatização da Eletrobras

O projeto está na Câmara, 
mas Bolsonaro disse ser 
contra a proposta. 

Cessão onerosa

Proposta que permite o leilão 
do excedente do petróleo do 
pré-sal. Já aprovada na Câmara, 
precisa ser votada no Senado. 

Distrato na compra de imóveis

Projeto já aprovado na 
Câmara que muda as regras 
de distrato nas operações de 
compra e venda de imóveis. 

Telecomunicações

Projeto de lei que reestrutura as 
telecomunicações no país e já foi 
aprovado na Câmara. Matéria 
de grande interesse do setor, 
aguarda votação no Senado. 

Teto remuneratório

Projeto já aprovado no 
Senado, em análise na Câmara. 
Importante para o ajuste 
fi scal, pois proíbe pagamentos 
acima do teto constitucional 
no serviço público.

Agências reguladoras

Projeto já aprovado no Senado, 
em análise na Câmara. Cria 
uma lei geral de governança 
para todas as agências.

Além das matérias 
mencionadas, existem diversas 
indicações de diretores 
de agências regulatórias a 
serem examinadas. O futuro 
dessas matérias dependerá 
do entendimento entre o 
presidente Temer, o presidente 
eleito e as lideranças do 
atual Congresso, além da 
boa vontade dos presidentes 
da Câmara e do Senado.
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Discurso da VITÓRIA
Logo após ter sua vitória confi rmada, 
Jair Bolsonaro transmitiu pelas redes 
sociais seu primeiro pronunciamento 
público. Jair Bolsonaro falou em sua 
residência, por 8 minutos, acompanhado 
de sua esposa, Michelle Bolsonaro, 
e de uma tradutora de Libras. 

Segue a íntegra do discurso.

``Primeiro, queria agradecer a Deus, 
que pelas mãos de homens e mulheres 
na Santa na Casa de Juiz de Fora, bem 
como no (hospital) Albert Einstein, em 
São Paulo, me deixaram vivos. Com toda 
certeza, essa é uma missão de Deus. 
Estaremos prontos para cumpri-la! Meu 
muito obrigado para todo o Brasil por essa 
oportunidade e, se me permite, gostaria de 
fazer a leitura do meu discurso da vitória.

“Conhecereis a verdade e a verdade vos 
libertará”. Nunca estive sozinho, sempre 

senti a presença de Deus e a força do 
povo brasileiro. Orações de homens, 
mulheres, crianças, famílias inteiras que, 
diante da ameaça de seguirmos por um 
caminho que não é o que os brasileiros 
desejam e merecem, colocar o Brasil, 
nosso amado Brasil, acima de tudo.

Faço de vocês minhas testemunhas 
de que esse governo será um governo 
defensor da constituição, da democracia 
e da liberdade. Isso é uma promessa, 
não de um partido, não é a palavra de 
homem. É um juramento a Deus.

A verdade vai libertar esse grande país, e 
a liberdade vai nos transformar em uma 
grande nação. A verdade foi o farol que nos 

guiou até aqui, e que vai seguir iluminando 
o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas 
urnas não foi a vitória de um partido, mas 
a celebração de um país pela liberdade.

O compromisso que assumimos 
com os brasileiros foi de fazer um 
governo decente, comprometido 
exclusivamente com o país e nosso 
povo. E eu o garanto que assim o será.

Nosso governo será formado por pessoas 
que tenham o mesmo propósito de 
cada um que me ouve nesse momento: 
o propósito de transformar o nosso 
Brasil em uma grande, livre e próspera 
nação. Podem ter certeza de que nós 
trabalharemos dia e noite para isso.

Liberdade é um princípio fundamental: 
liberdade de ir e vir, de andar nas 
ruas em todos os lugares deste país, 
liberdade de empreender, liberdade 
política e religiosa, liberdade de 
informar e ter opinião, liberdade de 
fazer escolhas e ser respeitado por elas.

Este é um país de todos nós, brasileiros 
natos ou de coração. Um Brasil de 
diversas opiniões, cores e orientações.

Como defensor da liberdade, vou guiar 
um governo que defenda e proteja os 
direitos do cidadão que cumpre os 
seus deveres e respeitar as leis; elas são 
para todos. Porque assim será o nosso 
governo: constitucional e democrático.

Acredito na capacidade do povo brasileiro, 
que trabalha de forma honesta, de que 
podemos juntos - governo e sociedade, 
construir um governo melhor. 

ESSE GOVERNO 
SERÁ UM 

GOVERNO 
DEFENSOR DA 

CONSTITUIÇÃO, 
DA DEMOCRACIA 
E DA LIBERDADE.

“
”

A VERDADE VAI 
LIBERTAR ESSE 

GRANDE PAÍS, E A 
LIBERDADE VAI NOS 

TRANSFORMAR 
EM UMA GRANDE 

NAÇÃO.

“
”
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Esse futuro de que falo e acredito, passa por 
um governo que crie condições para que 
todos cresçam. Isso signifi ca que o governo 
federal dará um passo atrás - reduzindo 
a sua estrutura e a burocracia; cortando 
desperdícios e privilégios, para que as 
pessoas possam dar muitos passos a frente. 

Nosso governo vai quebrar paradigmas: 
vamos confi ar nas pessoas, vamos 
desburocratizar, simplifi car e permitir 
que o cidadão, o empreendedor tenha 
mais liberdade para criar e construir o 
seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil! 

Outro paradigma que vamos quebrar: o 
governo respeitará, de verdade, a federação. 
As pessoas vivem nos municípios; portanto, 
os recursos federais irão diretamente 
do governo central para os estados e 

municípios. Colocaremos de pé a federação 
brasileira. Nesse sentido que repetimos que 
precisamos de mais Brasil e menos Brasília.

Muito do que estamos fundando no 
presente trará conquista no futuro. 
As sementes serão lançadas e regadas, 
para que a prosperidade seja o 
desígnio dos brasileiros do presente e 
do futuro. Esse não será um governo 
de respostas apenas imediatas.

As reformas a que nos propomos serão para 
guiar um novo futuro para o brasileiro. E 
quando digo isso, falo com uma mão virado 
para o seringueiro no coração da selva 
amazônica e a outra, para o empreendedor 
suando para criar a sua empresa, porque 
não existem brasileiros do Sul e do Norte, 
somos todos um só país, uma só nação! 

Uma nação democrática! 

O estado democrático de direito tem 
como um de seus pilares o direito 
de propriedade. Reafi rmamos aqui 
o respeito e a defesa desse princípio 
constitucional, fundador das principais 
nações democráticas do mundo. 

Emprego, renda e equilíbrio fi scal é o 
nosso compromisso para fi carmos mais 
próximos de oportunidades e trabalho 
para todos. Quebraremos o ciclo vicioso 
do crescimento da dívida, substituindo-o 
pelo círculo virtuoso de menores défi cits, 
dívida decrescente e juros mais baixos.

Isso estimulará os investimentos, o 
crescimento e a consequente geração 
de empregos. O défi cit público 
primário precisa ser eliminado o mais 
rápido o possível, e convertido em 
superávit. Esse é o nosso propósito. 

Aos jovens, uma palavra do fundo do meu 
coração: vocês têm vivido nos últimos 
anos um período de incerteza e estagnação 
econômica. Vocês foram e estão sendo 
testados para provar sua capacidade de resistir. 
Prometo que isso vai mudar. Esta é a nossa 
missão. Governaremos com os olhos nas 
gerações futuras e não na próxima eleição.

Libertaremos o Brasil e o Itamaraty 
das relações internacionais com viés 
ideológico a que foram submetidos nos 
últimos anos. O Brasil deixará de estar 
apartado das nações mais desenvolvidas. 

Buscaremos relações bilaterais com 
países que possam agregar valor 
econômico e tecnológico aos produtos 
brasileiros, recuperarmos o respeito 
internacional para o nosso amado Brasil. 

Durante nossa caminhada de quatro 
anos pelo Brasil, uma frase que se 
repetiu muitas vezes: “ Bolsonaro, 
você é a nossa esperança”. 

Cada abraço, cada aperto de mão, cada 
palavra ou manifestação de estímulo, 
que recebemos nessa caminhada 
fortaleceram o propósito de colocar 
o Brasil no lugar que merece. 

Nesse projeto que construímos, 
cabe todos aqueles que têm o 
mesmo objetivo que o nosso. 

Mesmo no momento mais difícil dessa 
caminhada, quando por obra de Deus e 
da equipe médica de Juiz de Fora ganhei 
uma nova certidão de nascimento, não 
perdemos a convicção de que juntos 
poderemos chegar a esta vitória.

E com essa mesma convicção que  
afi rmo: oferecemos a vocês um governo 
decente, que trabalhará, verdadeiramente, 
para todos os brasileiros.

Somos um grande país, e agora vamos juntos 
transformar esse país em uma grande nação. 
Uma nação livre, democrática e próspera. 

Brasil acima de tudo. Deus Acima de todos. 
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O começo de uma NOVA ERA
A eleição de Jair Bolsonaro (PSL) como 
presidente da República representa 
uma ruptura tão ou mais importante do 
que a verifi cada na primeira eleição do 
ex-presidente Lula (PT), em 2002. Isso 
porque a eleição de Bolsonaro aponta 
para grandes mudanças em três setores: 
na economia, a partir de uma visão mais 
liberal; na política, a partir de uma visão 
mais à direita; e na sociedade, a partir da 
prevalência de valores mais conservadores. 

A adesão de Bolsonaro ao ideário econômico 
proposto pelo economista Paulo Guedes 
revela uma radicalidade nunca vista desde a 
eleição de Fernando Collor, em 1989. Porém, 

ainda que o anúncio do nome de Guedes 
para comandar a economia no país tenha 
sido relevante para acalmar os mercados, pela 
primeira vez desde a redemocratização a 
agenda econômica fi cou relegada a um plano 
inferior entre os eleitores, que priorizaram o 
forte sentimento anticorrupção, antipolítico, 
antipetista e antiliberal nos costumes.

Como narrativa competitiva, o 
posicionamento político antiesquerdista 
e de direita de Bolsonaro é inédito no 
país desde a redemocratização. Nunca 
nenhum candidato competitivo foi tão 
longe defendendo uma bandeira de 
direita no Brasil. Em termos de sociedade, 

houve adesão majoritária a uma narrativa 
contrária aos exageros divulgados pela 
mídia sobre questões relacionadas à política 
de gênero. Ainda que uma postura mais 
conservadora tenha se manifestado no 
referendo do desarmamento em 2005, 
somente agora tal postura prevaleceu 
em uma disputa presidencial. 

Tecnicamente, Bolsonaro venceu por ter 
feito uma longa e exitosa pré-campanha, 
ter usado as redes sociais com imensa 
competência e por ter captado – em sua 
peregrinação de mais de três anos pelo 
país – o sentimento que preponderava 
entre a população e que não era captado e 

expresso pela grande mídia. Processando 
o que ouviu e viu no Brasil “profundo”, 
Bolsonaro foi capaz de criar uma narrativa 
que se sobrepôs ao discurso tradicional. 

Por outro lado, o mundo político tradicional – 
desqualifi cado e desarticulado pela Operação 
Lava-Jato e pela demolição midiática da 
política – não propôs uma alternativa 
verossímil. Assim, a vitória de Bolsonaro 
abre uma nova era na política brasileira, 
indicando uma verdadeira alternância 
ideológica no comando do país, já que PSDB 
e PT, nos últimos 24 anos, transitaram entre 
a social-democracia e o socialismo light. 
Bolsonaro representa uma nova direção. 

Início do
2º TURNO

Início do
2º TURNO
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Nem QUADROS nem COLLOR

A vitória de Jair Bolsonaro (PSL) nas 
urnas guarda relação com a eleição 
de dois ex-presidentes no Brasil: 
Jânio Quadros (1960) e Fernando 
Collor (1989). Características na 
trajetória política de ambos lembram 
a de Bolsonaro: surpreenderam o 
mundo político, lançavam mão de 
narrativas populistas e eram outsiders 
da elite política da época. 

Ambos também chegaram ao poder 
com bases políticas não tradicionais e 
discursos que capturaram os anseios dos 
eleitores. Quadros fez um governo de 
apenas sete meses. Em meio a uma crise 
temperamental, renunciou achando que 
o povo forçaria o seu retorno ao cargo 
com poderes ampliados. Não aconteceu. 
Collor fez um governo de pouco mais de 
dois anos até sofrer um impeachment por 
conta de graves acusações de corrupção. 

Nos dois casos, apesar de os motivos da 
saída do poder terem sido diferentes, 
houve uma raiz comum: a falta de 
apoio no Congresso Nacional. Problema 
que também vitimou a ex-presidente 
Dilma Rousseff (PT), que, tal como 
Collor, sofreu impeachment em 2016. 

Considerando as identidades de trajetória 
com Quadros e Collor, Bolsonaro corre 
o risco de sofrer impeachment? Ou de 
ter sua governabilidade fortemente 
tolhida a ponto de o país viver 
nova crise institucional? 

Apesar das características em comum, 
Bolsonaro parte com uma base de apoio 
signifi cativa no Congresso. Cerca de 

260 deputados e 39 senadores devem 
apoiar, de início, o seu governo. Portanto, 
o novo presidente deve encontrar 
condições bastante razoáveis para 
usar bem o período de graça que os 
parlamentares e a sociedade oferecem 
aos presidentes recém-eleitos. 

Outro fato positivo é que Paulo Guedes, 
o ministro da Fazenda de Bolsonaro, tem 

melhor equipamento para gerir a economia 
do país do que os ministros dos presidentes 
mencionados. E o Brasil de hoje tem, sem 
dúvida, aspectos estruturais mais sólidos 
dos que os da época de Quadros e Collor. 
Caso a economia reaja positivamente 
já no início do governo, as chances de 
êxito aumentam signifi cativamente. 

Assim, tanto na política quanto na 
economia Bolsonaro sai em vantagem e 
com um horizonte positivo. Porém, seu 
sucesso como presidente vai depender de 
suas respostas a três desafi os: organizar o 
governo e sua base política com pessoas 
capazes e competentes que tenham 
credibilidade perante os agentes econômicos 
e o Congresso; saber se comunicar de 
forma efi ciente para minimizar os ataques 
que sofrerá de parte relevante da grande 
imprensa; conter eventuais radicalismos dos 
aliados com mais adrenalina, a fi m de não 
alimentar o noticiário com polêmicas. 

A história se repete como farsa, como 
disse Marx. Mas Bolsonaro não pode 
deixar de observar o que se passou com 
Quadros e Collor. Quando o passado 
fala, o presente deve ouvir e analisar para 
poder construir um futuro melhor.
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Urnas mandam PT de VOLTA PARA A OPOSIÇÃO
O candidato derrotado à Presidência 
Fernando Haddad (PT) começou 
a campanha como vice na chapa 
encabeçada pelo ex-presidente 
Lula. Assumiu a candidatura ainda 
no primeiro turno, após o Tribunal 
Superior Eleitoral indeferir o pedido 
de registro de Lula como candidato.

Embora o ex-presidente tenha 
liderado as pesquisas iniciais de 
intenção de voto para presidente, 
a performance de Haddad fi cou 
abaixo do esperado pelos petistas. No 
segundo turno, o candidato obteve o 
menor percentual de votos do PT em 
eleições presidenciais desde 1989.

O antipetismo e o antilulismo, 
majoritários entre a opinião pública e o 
eleitorado, juntamente com o desgaste 
do próprio Haddad – em função da 
má avaliação de sua performance 
como prefeito de São Paulo (2012-
2016), o que lhe rendeu processo por 
improbidade administrativa –, foram 
um entrave para o seu crescimento.

Na esteira da campanha de Haddad, o 
PT sofreu uma redução eleitoral nos 
demais cargos, ainda que se esperasse 
uma queda maior ainda. Na votação 
para a Câmara dos Deputados, o 
partido teve 25% menos votos do 

que na eleição de 2014. A legenda 
sofreu uma leve redução em número de 
deputados federais, porém saiu das urnas 
como a maior bancada na Câmara. Sua 
representação no Senado também caiu.

Em governos estaduais, a sigla caiu de cinco 
governadores eleitos em 2014 para quatro 
agora, todos no Nordeste, que se tornou o 
principal reduto do partido. A maior baixa 
foi a perda do governo de Minas Gerais, 
segundo maior colégio eleitoral do país. 

No entanto, apesar do resultado negativo, 
Haddad sai das urnas como o principal 
nome petista em nível nacional. Com 
Lula preso desde 7 de abril, Haddad 

NÓS TEMOS A 
RESPONSABILIDADE 

DE FAZER UMA 
OPOSIÇÃO 

COLOCANDO 
OS INTERESSES 
NACIONAIS, O 

INTERESSE DE TODO 
O POVO BRASILEIRO, 

ACIMA DE TUDO.

“

”“Temos uma tarefa enorme no país, que é, em nome da democracia, defender 
o pensamento, defender as liberdades desses 45 milhões de brasileiros que nos 

acompanharam até aqui. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição 
colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro, acima de tudo.”

“Eu coloco a minha vida à disposição desse país, tenho certeza que falo por milhões 
de pessoas que colocam o país acima da própria vida, acima do próprio bem-estar.” 

“Temos que conversar com pessoas e nos reconectar com os pobres.”

“Vocês verão que um professor não foge à luta.”

Fernando Haddad
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deve assumir o protagonismo dentro 
da legenda, apresentando-se como a 
primeira opção para a eleição de 2022. 
Até lá, deve capitanear a oposição ao 
governo de Jair Bolsonaro (PSL). 

Haddad dividirá a atenção com outros nomes 
emergentes no partido. É o caso do ex-

1º TURNO

Eleições Presidenciais – Ranking de votações

2º TURNO

Eleições Presidenciais – Ranking de votações

governador da Bahia e senador eleito Jaques 
Wagner (BA) e do atual governador do estado, 
Rui Costa. Outro nome é o do governador 
reeleito do Ceará, Camilo Santana.

Nos próximos quatro anos, Haddad terá 
alguns desafi os para se manter cotado como 
virtual candidato petista à Presidência 

da República. Um deles será melhorar a 
imagem do PT frente à opinião pública 
e voltar a crescer já a partir das eleições 
municipais de 2020. Outra tarefa é tentar 
unir a esquerda, o que não será nada fácil. 

A disposição dos aliados de Ciro 
Gomes (PDT) em lançá-lo novamente 

na disputa pelo Palácio do Planalto 
na próxima eleição representa um 
entrave para essa união. A ascensão de 
outros nomes na esquerda, como o dos 
governadores Paulo Câmara (PSB), de 
Pernambuco, e Flávio Dino (PCdoB), 
do Maranhão, é outro entrave.
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Quem PERDE Quem GANHA     
JAIR BOLSONARO
Eleito presidente da República, foi quem 
melhor conseguiu “ler” o cenário político. 
Surfou na onda da crise da política 
tradicional, explorou anti-petismo e e 
insatisfação de uma parcela do eleitorado 
com o PSDB, abraçou a bandeira 
da ordem, da defesa dos costumes 
tradicionais e a defesa do liberalismo na 
economia. Sua vitória fortalece um projeto 
de direita, algo que não ocorre desde a 
vitória de Collor sobre Lula em 1989.

LULA
Apesar do bom desempenho do PT na região 
Nordeste ter relação direta com a força política 
do chamado lulismo, a força do ex-presidente 
tende a diminuir cada vez mais. Preso na 
Operação Lava Jato e correndo o risco de ser 
condenado em novos processos, o que ampliaria 
sua pena, a narrativa de “perseguido político” 
tende a perder força. Escolhido pelo ex-
presidente como o candidato do PT, Fernando 
Haddad teve o pior desempenho de um petista 
na eleição presidencial desde 1998, sinalizando 
que a aposta de Lula fracassou.

DILMA ROUSSEFF
A derrota da ex-presidente na eleição 
para o Senado em Minas Gerais 
mostra que a aposta no discurso do 
“golpe” fracassou. Principal liderança 
do PT depois de Lula, Dilma naufraga 
juntamente com líderes petistas ligados 
a esquerda ortodoxa. O fracasso da 
gestão Dilma, tanto na política quanto na 
economia, mostram que a ex-presidente 
tinha seu capital político dependem do 
lulismo. Sai derrotada juntamente com 
seu criador.

GERALDO ALCKMIN
Tendo obtido apenas 4% dos votos 
válidos no primeiro turno da eleição 
presidencial, o ex-governador de São 
Paulo cai menor do que entrou. Além da 
derrota na disputa ao Palácio do Planalto, 
Alckmin e os tucanos históricos devem 
perder o comando estadual e nacional do 
PSDB para João Doria, governador eleito 
de São Paulo. O pífi o desempenho de 
Alckmin praticamente encerra sua carreira 
política, pois estará fora do jogo de 2022.

MARINA SILVA
Após ter saído das eleições de 2010 e 2014 
como uma alternativa à polarização entre 
PT e PSDB, a ex-senadora fracassou. A 
movimento político criado por ela em torno 
do Rede Sustentabilidade não elegeu nenhum 
governador e sequer superou a cláusula de 
barreira. Ausente do debate político em 
momentos decisivos, Marina obteve apenas 1% 
dos votos válidos no primeiro turno, inviabilizou 
seu projeto nacional, além de perder o 
protagonismo da alternativa ao PT no campo da 
esquerda para Ciro Gomes (PDT).

MDB
O partido perdeu a posição de fi ador da governabilidade 
no Congresso Nacional. Apesar de continuar como a 
maior bancada no Senado, fi cou muito enfraquecido na 
Câmara ao eleger apenas 34 deputados. Nas eleições 
para governador, venceu apenas em Alagoas, Distrito 
Federal e Pará. O resultado eleitoral enfraquece o grupo 
do president Michel Temer internamente e deixa a sigla 
refém de caciques como Renan Calheiros, Jader Barbalho 
e Tadeu Fillipelli. Com pouca força nos grandes centros 
urbanos, o MDB se transformou numa sigla cada vez mais 
refém das regiões Norte e Nordeste.

EVANGÉLICOS
A adesão de líderes evangélicos como Edir Macedo e 
Silas Malafaia a Jair Bolsonaro no segundo turno teve uma 
grande importância para o candidato do PSL. A infl uência 
dos pastores evangélicos sobre o eleitorado de baixa renda 
e escolaridade teve um grande papel para afastar parcela 
expressiva desses eleitores do lulismo. Antes seguidores de 
Lula, a migração dos evangélicos para Bolsonaro teve um 
papel estratégico na sua vitória.

GRANDE IMPRENSA
A grande imprensa sai diminuída no processo por ter cometido 
equívocos na cobertura e ter comprometido a necessária imparcialidade 
e independência editorial. O comando de parte substancial da grande 
mídia permitiu que as redações transmitissem uma visão claramente 
tendenciosa do processo. O resultado é a perda de infl uência junto 
aos leitores e telespectadores, perda de credibilidade institucional e 
descrédito perante as elites econômicas do país.

ONYX LORENZONI
Futuro coordenador político de Bolsonaro 
é um político experiente na relação com 
os parlamentares no Congresso Nacional. 
Terá papel estratégico na articulação junto 
as bancadas da bala, evangélica e ruralista, 
que devem ser a base de sustentação do 
novo governo no Congresso. Onyx também 
costurou o apoio de mais de três mil 
prefeitos ao presidente eleito, o que garante 
a Bolsonaro uma grande capilaridade 
nacional em relação ao apoio político.

REDES SOCIAIS
As redes sociais foram essenciais na 
campanha.  Permitiram a difusão das   
mensagens dos candidatos  e relegaram 
à mídia tradicional a um papel inferior na 
formulação da opinião do eleitor. No caso 
de Bolsonaro, as redes sociais  organizaram 
uma extraordinária mobilização política de 
suporte ao candidato vitorioso.

CENTRÃO
Considerada uma grande força política 
hegemônica, o Centrão saí dividido 
e enfraquecido pela extraordinária 
ascensão  do partido de Jair Bolsonaro 
(PSL) e pela sua decisão de articular 
sua base de apoio diretamente com 
bancadas suprapartidárias.

INSTITUTOS DE PESQUISAS
os institutos de pesquisa saem, mais uma 
vez, com a sua credibilidade institucional 
arranhada. Os erros vergonhosos em 
Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro, 
por exemplo, alimentaram polêmicas e 
suspeitas de manipulação.  O mercado, já 
desconfi ado da lisura das pesquisas, tratou 
de se orientar com trackings telefônicos 
supervisionados por seus técnicos de 
forma a auferir, com maior precisão, as 
tendências do eleitorado.

PAULO GUEDES
Futuro da ministro da Fazenda do 
governo Bolsonaro, é PhD em economia 
pela Universidade de Chicago, uma das 
mais importantes vertentes mundiais do 
liberalismo econômico. É um dos grandes 
“cérebros pensantes” do novo governo, 
além de ter sido o fi ador da adesão do 
mercado a candidatura de Jair Bolsonaro. 
Guedes terá a missão de liderar reformas 
estratégicas como a reforma da Previdência 
e o enxugamento da máquina pública.

JOÃO DORIA
Eleito governador de São Paulo, conduziu o 
PSDB a sétima vitória eleitoral no maior colégio 
eleitoral do país. A partir de agora é a maior 
liderança nacional tucana. Deve trabalhar 
internamente para remover Geraldo Alckmin do 
comando do partido, assim como estabelecer 
um novo posicionamento ao partido. Político 
de centro-direita, Doria deve buscar uma 
parceria com Jair Bolsonaro em torno de 
reformas liberais ao mesmo tempo em que 
demarcará diferenças com o futuro presidente.

NOVO
Recém-criado e praticamente sem tempo de TV 
e estrutura partidária, sai das eleições com boas 
perspectivas de futuro. Além de ter projetado 
João Amoêdo nacionalmente, elegeu Romeu 
Zema em Minas Gerais, segundo maior colégio 
eleitoral do país. Caso Zema tenha como um bom 
desempenho como governador, o partido Novo 
poderá crescer ainda mais tanto nas eleições 
municipais de 2020 como nas gerais de 2022.

TRACKINGS
Com os institutos de pesquisa com a credibilidade 
em baixa, entidades do mercado fi nanceiro optaram 
por manter sistemas de tracking independentes 
para auferir as tendências do eleitorado. No 
primeiro turno, os trackings que a Arko Advice 
teve acesso sempre mostraram maior precisão nos 
resultados do que as pesquisas tradicionais. Enfi m, 
se transformaram em instrumento essencial para a 
identifi cação de tendências.
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Nova Esplanada DOS MINISTÉRIOS

*Quando assumiu em maio de 2016, Temer reduziu o número de ministérios para 23. Hoje são 29.

Quando Michel Temer assumiu a 
Presidência da República em 12 de maio 
de 2016, por conta do afastamento de 
Dilma Rousseff, eram 32 ministérios. 
Ele reduziu esse número para 23. Mas, 
atualmente, são 29. Uma das propostas 
de Jair Bolsonaro (PSL) durante a 
campanha presidencial foi reduzir 
mais ainda a quantidade de pastas. Sua 
intenção é manter apenas cerca de 15, seja 
extinguindo, seja fundindo algumas pastas.

Outra promessa é reduzir o número de 
indicações políticas para a formação da 
equipe ministerial, o que tem gerado 
dúvidas sobre a capacidade de Bolsonaro 
de formar maioria no Congresso Nacional.

O Ministério da Fazenda seria fundido 
com o do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão. O economista Paulo Guedes 
já foi anunciado como titular da pasta. 
O deputado federal Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS) deve ir para a Casa Civil.

Educação e Cultura, hoje pastas 
separadas, podem passar a ser uma 
só, com a Cultura se tornando uma 
Secretaria dentro do Ministério da 

Educação. Um dos cotados é Stavros 
Xanthopoylos, um dos principais 
conselheiros de Bolsonaro na área. 
Xanthopoylos é diretor de Relações 
Internacionais da Associação Brasileira 
de Educação a Distância (ABED) e 
ex-integrante da Fundação Getulio 
Vargas (FGV). Para a Saúde, um 
nome aventado é o de Henrique 
Prata, presidente do Hospital 
de Câncer de Barretos (SP).

Também foi discutida durante a 
campanha a junção dos ministérios 
da Agricultura e do Meio Ambiente. 
Entretanto, diante da resistência até 
mesmo da bancada do agronegócio 
no Congresso Nacional, tal 
possibilidade está sendo reavaliada.

O Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC) pode virar 
Ministério da Produção junto com 
o do Trabalho. Cidades e Integração 
Nacional virariam uma só pasta também. 
Bolsonaro anunciou ainda a criação 
do Ministério da Infraestrutura, que 
pode englobar o de Transportes, Portos 
e Aviação Civil e Comunicação.

Osvaldo Ferreira, general quatro estrelas 
da reserva, pode vir a assumir uma pasta 
na gestão Bolsonaro. Ele comandou as 

propostas de governo para infraestrutura. 
Outro general da reserva, Augusto Heleno, 
já foi anunciado como ministro da Defesa.
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PAULO GUEDES
Paulo Roberto Nunes Guedes é economista com PhD pela Universidade de Chicago (EUA). Foi 
professor na PUC-Rio e na FGV, fundador do Banco Pactual e do Instituto Millenium. Também fundou 
e dirigiu fundos de investimentos e empresas, atuando ainda como colunista dos jornais O Globo e 
Folha de S.Paulo e das revistas Época e Exame. Não possui experiência prévia no campo político.

No fi nal de 2017, foi anunciado pelo presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) para chefi ar o Ministério da Fazenda. 
Desde então, assumiu as defi nições de propostas econômicas do candidato. Guedes se considera um economista 
liberal. Entre seus posicionamentos políticos destacam-se a redução dos impostos, através de uma Reforma 
Tributária, a privatização de estatais, a Reforma da Previdência e a expansão da Operação Lava-Jato.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Incorpora Planejamento

GENERAL OSVALDO FERREIRA 
Osvaldo Ferreira é general da reserva do Exército e engenheiro pela Academia Militar das Agulhas Negras 
(RJ), escola de ensino superior do Exército. Esteve à frente do Comando Militar do Norte de fevereiro de 
2013 a dezembro de 2015. Chefi ou o Departamento de Engenharia e Construção de 2013 a abril de 2017.

Ferreira defende, como meta de um Ministério de Infraestrutura, a retomada de obras paradas, 
principalmente a BR-163, que ele ajudou a construir há 37 anos. Como Guedes e Bolsonaro, defende 
um plano de concessões e aponta que o Orçamento disponível não é sufi ciente para realizar as 
reformas de infraestrutura necessárias. Ferreira já afi rmou que o refi no e a distribuição de petróleo 
poderiam fi car com a iniciativa privada e que o caso da Eletrobras precisaria ser analisado.

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

Fusão de Transportes e Comunicação

NABHAN GARCIA
Luiz Antonio Nabhan Garcia é dono de propriedades em Mato Grosso (soja, milho e algodão) e em Mato Grosso 
do Sul (eucalipto e pecuária). É amigo e um dos principais articuladores políticos do candidato no setor rural. 
A indicação de seu nome para o ministério foi bastante criticada por alguns membros da bancada ruralista. 

Nabhan defende a saída brasileira do Acordo de Paris. Critica o que chama de preocupação 
excessiva com o aquecimento global, quer o fi m da “indústria da multa” pelos fi scais do Ibama e o 
fi m do diálogo entre governo e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

  

EUMAR NOVACKI
Eumar Novacki é coronel da Polícia Militar de Mato Grosso. Graduado em Direito e especializado em 
Direito Público, é conselheiro do setor agrícola de Bolsonaro. Já ocupou o cargo de secretário-chefe da 
Casa Civil e secretário de Comunicação do Mato Grosso durante o governo de Blairo Maggi, além de ter 
trabalhado como assessor institucional junto ao Senado. Foi membro do Conselho Nacional de Segurança 
Pública entre 2011 e 2014. É presidente do Conselho de Administração da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) e do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), além de secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Sobre a fusão das pastas, Novacki acredita ser uma estratégia para reduzir a burocracia enfrentada pelos agricultores 
e acabar com a “indústria das multas”. Mas ressalva que a fusão pode ser mal interpretada pelos mercados.

  

TEREZA CRISTINA
Tereza Cristina é engenheira agronômica pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), natural de Campo Grande 
(MS). Reeleita para seu segundo mandato como deputada federal, pelo DEM, esteve à frente de diversas associações 
e conselhos voltados para a área rural. Em Mato Grosso do Sul, foi secretária de Desenvolvimento Agrário, Produção, 
Indústria, Comércio e Turismo e integrou a diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do 
Sul (Famasul); da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso do Sul (Aprosul); da Associação dos 
Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul); e dos Sindicatos Rurais de Sonora, Terenos e Campo Grande. 

No âmbito privado, foi executiva de empresas do setor de alimentos. Eleita pelo PSB em 2014, chegou 
a liderar a bancada na Câmara dos Deputados. Mantém boas relações com Márcio França (PSB) e 
com o ex-ministro de Minas e Energia Fernando Coelho Filho (PSB). Em 2018, migrou para o DEM, 
apoiou o governo Temer e foi escolhida líder da bancada ruralista. É presidente da Frente Parlamentar 
da Agricultura e tem liderado a maior parte dos projetos prioritários do agronegócio dentro do 
Congresso, como as mudanças no processo de licenciamento ambiental e a Lei dos Agrotóxicos.

  

LUIS CARLOS HEINZE
Luis Carlos Heinze (PP) é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
no Rio Grande do Sul, e produtor rural. Foi prefeito de São Borja (1992-1996) e está no fi nal de seu quinto 
mandato consecutivo como deputado federal. Nas eleições de 2018, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul.

Presidiu as associações dos Arrozeiros em São Borja e Porto Alegre. Ficou conhecido nacionalmente em seu primeiro 
mandato (1999-2003) quando, no cargo de presidente da Comissão da Agricultura da Câmara dos Deputados, 
enfrentou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e impôs um novo rito às desapropriações 
de terras para a Reforma Agrária – MP das Invasões. Desde então, é defensor das bandeiras referentes ao 
agronegócio, com foco na questão dos fretes e em questões como a Lei do Seguro Agrícola, o refi nanciamento 
das dívidas, a liberação dos transgênicos, a isenção de PIS e Cofi ns para alimentos e produtos agrícolas, os novos 
programas e taxas de juros menores para o crédito rural, mudanças no Código Florestal, entre outros itens.

  

ANTONIO PITOMBO
Antonio Pitombo é graduado em Direito, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo (USP) 
e pós-doutor pela Ius Gentium Coninbrigae da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (Portugal).

Considerado um dos principais nomes da advocacia penal brasileira, há mais de 20 anos é advogado 
criminal e contencioso. Fundador da Moraes Pitombo Advogados, com mais de 50 advogados, tornou-se 
conhecido por sua atuação em diversos casos de repercussão. Como acadêmico publicou livros e artigo.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Pode incorporar CGU, AGU e Direitos Humanos

GUSTAVO BEBIANNO
Advogado, com 54 anos, Gustavo Bebianno não possuía nenhuma experiência política até 
2017, quando foi apresentado a Jair Bolsonaro (PSL) por amigos em comum. O advogado 
ofereceu ajuda jurídica voluntária ao deputado, do qual era grande admirador desde 2014. 
Hoje Bebianno é assessor de Bolsonaro, que o considera seu homem de confi ança. O advogado 
ocupa posição central na campanha do presidenciável e é o atual presidente do PSL.

No partido e como assessor, Bebianno se defi ne como uma espécie de “faz-tudo”: controla a arrecadação 
e os gastos, defi ne as estratégias jurídicas, a agenda e o contato do candidato com a imprensa.

CONTINUA >>>
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MARCOS PONTES
Marcos Cesar Pontes é engenheiro aeronáutico, tenente-coronel da Força Aérea Brasileira (FAB), na reserva. 
Foi o primeiro astronauta brasileiro, sul-americano e lusófono a ir ao espaço, na Missão Centenário, em 2006.

Desde que foi transferido para a reserva, tem atuado como professor e palestrante, promovendo consultorias a 
empresas de pequeno, médio e grande portes no Brasil e no exterior. Nas eleições estaduais de 2014, concorreu 
a uma vaga de deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) por São Paulo e alcançou a suplência. 
É fi liado ao Partido Social Liberal (PSL) e foi cogitado a candidato a vice do presidenciável Jair Bolsonaro 
(PSL). Nas eleições ao Senado, foi eleito segundo-suplente do agora senador Major Olímpio (PSL).

MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

  

GENERAL AUGUSTO HELENO
O general Augusto Heleno graduou-se na Academia Militar das Agulhas Negras (RJ). No Exército 
atuou como comandante militar da Amazônia e chefi ou o Departamento de Ciência e Tecnologia. 
Ganhou notoriedade por liderar as tropas brasileiras em missões de paz da Organização das Nações 
Unidas (ONU) no Haiti. Também comandou a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas (SP), 
além de ter sido adido na França e na Bélgica por dois anos. Passou para a reserva em 2011.

Após entrar para a reserva, atuou como consultor de segurança e assuntos militares do Grupo Bandeirantes 
de Comunicação, onde colaborava com comentários na programação. Também exerceu o cargo de diretor 
de comunicação e educação corporativa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Augusto Heleno é 
próximo de Jair Bolsonaro e é considerado seu principal conselheiro em relação a temas de segurança 
pública. O general tem um posicionamento crítico em relação à política indigenista do governo brasileiro 
e defende uma liberdade maior para a atuação das Forças Armadas e das corporações policiais.

MINISTÉRIO DA DEFESA

Incorpora Segurança Pública

ERNESTO FRAGA ARAÚJO
Ernesto Fraga Araújo é embaixador e escritor, funcionário do Itamaraty há quase 30 anos. Na 
carreira diplomática, trabalhou na Divisão do Ministério das Relações Exteriores para os Assuntos do 
Mercosul, serviu na missão brasileira à União Europeia, responsável pelas negociações no Mercosul-
UE, na Embaixada do Brasil na Alemanha, e foi ministro-conselheiro na Embaixada do Brasil em 
Washington (EUA). Em Brasília, chefi ou a Divisão de Serviços, Investimento e Política Financeira 
e a Divisão de Negociações Extrarregionais do Mercosul no Ministério das Relações Exteriores. É 
diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty. 

Apesar da longa carreira diplomática, Fraga chegou ao posto de ministro de primeira classe 
recentemente e ainda não assumiu nenhuma representação expressiva no exterior. Por isso sua 
nomeação como ministro pode causar desconforto no Itamaraty, órgão extremamente hierárquico. 
O embaixador se aproximou da cúpula do PSL por seu posicionamento pró-governo Trump. Além 
disso, Fraga se diz contrário à ideologia globalista, que ele relaciona com o marxismo cultural. 

ITAMARATY

  

LUIS FERNANDO SERRA
Luís Fernando de Andrade Serra é embaixador e iniciou a carreira diplomática em 1974. Como diplomata, 
trabalhou em embaixadas brasileiras e missões diplomáticas em Santiago, Vaticano, Túnis, Moscou, Paris, Bonn, 
Berlim e, como chefe de missão, em Acra e Cingapura. O embaixador também atuou como assessor-chefe 
do Escritório Internacional do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações, 
em 2003 e 2004, respectivamente. Em 2016, tornou-se embaixador do Brasil na República da Coreia.

  

>>> Perfi l dos MINISTERIÁVEIS

ANA AMÉLIA
Ana Amélia é formada em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC-RS). Dedicou-se ao trabalho jornalístico por 40 anos. Em 2010, 
entrou para a vida pública e foi eleita senadora pelo Partido Progressista (PP).

No Congresso, como senadora, presidiu a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado e já atuou 
como primeira vice-líder do PP na Casa, além de ser vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. 
É uma das vozes mais respeitadas no Parlamento com relação ao debate de interesses do agronegócio, sendo 
considerada umas das mais relevantes parlamentares em questões fundiárias e agricultura. Ganhou o prêmio 
de Líder do Agronegócio Brasileiro em 2018, concedido pela Federação da Agricultura do Estado do Rio 
Grande do Sul (Farsul). Seu mandato como senadora também prioriza temas relacionados à educação, à 
saúde, à infraestrutura e ao setor de comunicações. É a favor da liberação do porte de armas de fogo. Foi 
candidata à vice-presidência na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB) no primeiro turno das eleições.

  

LUIZ PHILIPPE DE ORLÉANS E BRAGANÇA
Luiz Philippe é escritor, palestrante e empresário do ramo de distribuição de moto-peças 
e de incubadora de tecnologia. Formado em Administração de Empresas pela Fundação 
Armando Álvares Penteado, possui mestrado em Ciência Política em Stanford University 
(EUA) e MBA no Institut Européen d’Administration des Affaires, na França. 

É um dos líderes e co-fundador do movimento liberal Acorda Brasil, que foi favorável ao impeachment 
de Dilma Rousseff. Foi eleito deputado federal por São Paulo, pelo PSL, nestas eleições.

  

ONYX LORENZONI
Onyx Lorenzoni é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), Onyx Lorenzoni é empresário, foi deputado estadual e acabou de ser eleito para o quinto 
mandato consecutivo como deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Foi fundador e presidente do 
Sindicato dos Médicos Veterinários (RS), presidente da Associação Nacional de Clínicos Veterinários 
de Pequenos Animais (RS) e vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos Veterinários. 
Também fundou e presidiu a Associação Brasileira dos Consumidores de Alimentos, entidade que 
valorizava a atuação dos médicos veterinários na segurança dos alimentos de origem animal.

Na Câmara dos Deputados, tem forte atuação no plenário, sendo considerado um dos cabeças do 
Congresso Nacional pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP). Em 2004 e 
2008 tentou ser prefeito de Porto Alegre, mas perdeu os dois pleitos ainda no primeiro turno.

CASA CIVIL

Reforçada com atribuições das extintas Secretaria da Presidência e Secretaria de Governo
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STRAVOS XANTHOPOYLOS
Stravos Xanthopoylos é Ph.D. em Administração de Empresas pela FGV-EAESP, é graduado e pós-graduado 
em Engenharia de Produção na Universidade de São Paulo (USP). Trabalhou como consultor para os 
setores público e privado e atua, há 24 anos, na educação à distância para a graduação e pós-graduação.

Stravos é diretor de relações internacionais da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), 
associação que era vice-presidente até 2015, e professor da Fundação Getúlio Vargas.

O professor começou a se aproximar do presidenciável em junho, por meio de um amigo em 
comum com o deputado estadual Flávio Bolsonaro, fi lho de Bolsonaro. Na ocasião, foi informado 
de que o presidenciável precisava de alguém para liderar as propostas para educação.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Incorpora Cultura e Esporte

NELSON TEICH
Nelson Luiz Sperle Teich é empresário e médico formado pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). Tem especialização em medicina oncológica e é Mestre em Health 
Economics (Economia da Saúde) pela Universidade de York, no Reino Unido. 

Teich possui uma produção acadêmica considerável e é membro do corpo editorial do American 
Journal of Medical Quality. Além disso, é fundador e atual presidente da COI - Clínicas Oncológicas 
Integradas S.A., e Diretor Executivo da MedInsight - Decisions in Health Care.

Suas propostas para o Ministério da Saúde passam por um programa de racionalização 
de gestão – tema de seu mestrado na Universidade de York.

  

MARCOS CINTRA
Marcos Cintra Cavalcanti de Albuquerque é graduado em Economia pela Harvard College (EUA), 
Mestre em Economia (M.A. in Economics) e em Planejamento Regional (M.R.P.in Regional 
Planning) pela Harvard University, e Ph.D. em Economia, também pela Harvard University.

Cintra já atuou comoi Secretário do Planejamento do Município de São Paulo, Secretário de Finanças do 
Município de São Bernardo do Campo, Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município 
de São Paulo e Subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Além disso, foi 
vereador e deputado Federal, e preside a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos)) desde 2016.

É especialista em política fi scal e tributária do Brasil e autor de diversos livros sobre fi nanças públicas. Ficou 
conhecido por ser um grande defensor da proposta do imposto único. Cotado para a Receita Federal.

  

MAGNO MALTA
Magno Malta é pastor e cantor evangélico, formado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Norte 
do Brasil (STNB), em Pernambuco. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Tem como 
principais bandeiras a redução da maioridade penal e a prisão perpétua para pedófi los e narcotrafi cantes.

É presidente da Frente Parlamentar da Família e primeiro vice-líder do Bloco Moderador (PTB, 
PRB, PR e PTC). O senador termina seu mandato no fi nal deste ano. Não foi reeleito. O pastor é 
amigo íntimo de Jair Bolsonaro e foi sua primeira opção para vice-presidente da chapa.

OUTROS NOMES

  

>>> Perfi l dos MINISTERIÁVEIS

HENRIQUE PRATA 
Henrique Prata é fazendeiro, agropecuarista, piloto privado e comercial, além 
de diretor-geral do Hospital de Câncer de Barretos (HCB).

Apesar de ser de família pecuarista, seus pais foram médicos e fundaram o Hospital São Judas Tadeu 
de Barretos. Após assumir a administração do hospital, Prata ajudou a torná-lo referência nacional no 
tratamento de câncer e a superar problemas fi nanceiros. Uma de suas estratégias foi recolher doações, 
o que fez com que Prata transitasse bem entre artistas, empresários, fazendeiros e fi guras públicas.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
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Renovação e fragmentação RECORDES
A eleição de 2018 promoveu a 
maior renovação proporcional da 
Câmara dos Deputados desde o 
pleito de 1990, quando a Casa era 
integrada por 495 representantes. 
Também foi responsável pela 
maior fragmentação partidária 
já verifi cada na Casa. 

Na Câmara, dos 444 deputados 
que tentaram a reeleição, apenas 
251 obtiveram êxito nas urnas, 
o que corresponde a 48,93%. O 
percentual de novos deputados em 
relação à atual legislatura são 262 
(51,07%). Destes, os eleitos pela 
primeira vez para um mandato 
na Casa são 243, sendo que 141 
nunca exerceram nenhuma função 
pública. Os 19 restantes são ex-
deputados que retornam à Câmara. 

O PT foi o partido que mais 
reelegeu deputados. Dos 56 
deputados eleitos, 40 foram 
reeleitos, seguido por MDB (25), 
PP (23), PR (22) e PSD (20).

O PSL, impulsionado pela 
candidatura de Jair Bolsonaro à 
Presidência da República, foi a sigla 
que obteve o maior crescimento. 
Saiu de nove deputados para 52, 
um aumento de 650%. O PSDB, o 

MDB e o DEM foram os partidos 
que mais perderam vagas.

No ranking de bancadas, o PT 
preserva o posto atual de maior 
partido da Casa, seguido pelo 
PSL. A partir da terceira posição, 
ocupada pelo PP, há um grupo de 6 
partidos entre 37 e 30 deputados.

CLÁUSULA DE BARREIRA
O número de partidos com 
representação na Casa subiu de 28 
legendas na eleição de 2014 para 
30. No entanto, tal fragmentação 
pode ser reduzida em função da 
aplicação da regra de desempenho 
partidário, instituída pela Emenda 
Constitucional 97/2017, conhecida 
como “cláusula de barreira”.

Tal norma visa restringir o 
funcionamento de partidos políticos 
de pouca representatividade 
eleitoral e, consequentemente, 
reduzir o número de legendas 
com registro no Tribunal Superior 
Eleitoral. A regra estabelece, 
progressivamente, requisitos a 
serem cumpridos pelos partidos 
para que possam receber recursos 
do Fundo Partidário e direito a 
tempo gratuito de rádio e TV.

CLÁUSULA DE BARREIRA

Partido Bancada Nº UFs em 
que elegeu

 Votos 
válidos 

 % votos 
válidos 

Nº UFs 
acima de 1%

PSL 52 18  11.457.878 11,65% 27
PT 56 23  10.126.611 10,30% 25
PSDB 29 15  5.905.541 6,01% 26
PSD 34 20  5.749.008 5,85% 26
PP 37 22  5.480.067 5,57% 26
MDB 34 18  5.439.167 5,53% 27
PSB 32 19  5.386.400 5,48% 26
PR 33 22  5.224.591 5,31% 26
PRB 30 19  4.992.016 5,08% 27
DEM 29 16  4.581.162 4,66% 24
PDT 28 17  4.545.846 4,62% 25
PSOL 10 5  2.783.669 2,83% 13
NOVO 8 5  2.748.079 2,79% 13
PODE 11 9  2.243.320 2,28% 19
PROS 8 5  2.042.610 2,08% 18
PTB 10 8  2.022.719 2,06% 19
SD 13 12  1.953.067 1,99% 23
AVANTE 7 4  1.844.048 1,88% 12
PSC 8 8  1.765.226 1,80% 20
PV 4 4  1.592.173 1,62% 17
PPS 8 7  1.590.084 1,62% 15
PATRI 5 4  1.432.304 1,46% 10
PHS 6 4  1.426.444 1,45% 16
PCdoB 9 7  1.329.575 1,35% 14
PRP 4 4  851.368 0,87% 8
REDE 1 1  816.784 0,83% 10
PRTB  684.976 0,70% 9
PMN 3 2  634.129 0,64% 4
PTC 2 2  601.814 0,61% 7
PPL 1 1  385.197 0,39% 3
DC 1 1  369.386 0,38% 2
PMB  228.302 0,23% 2
PCB  61.343 0,06%
PSTU  41.304 0,04%
PCO  2.785 0,00%

Total de votos válidos: 98.338.993

As exigências para os partidos nessa 
eleição foram obter, no mínimo, 
1,5% do total de votos válidos 
do país na eleição para a Câmara 
(1.475.085), distribuídos em pelo 
menos nove unidades da federação, 
com não menos de 1% dos votos 
em cada uma. Alternativamente, 
outro requisito é a eleição de, 
no mínimo, nove deputados 
federais, distribuídos em pelo 
menos 9 unidades da federação.

Nessa eleição, 14 partidos não 
satisfi zeram um ou outro critério 
e a partir de 2019 deixam de 
receber os recursos e acesso 
ao tempo de mídia. São eles: 
PATRIOTA, PHS, PCdoB, PRP, 
REDE, PRTB, PMN, PTC, PPL, DC, 
PMB, PCB, PSTU e PCO. Desses, 
nove elegeram representantes 
e somam 32 deputados.

Portanto, a tendência é que ocorra 
migração de deputados de partidos 
que não cumpriram a cláusula 
para até o início da próxima 
legislatura, em fevereiro de 2019. 
Porém, o ingresso em novo partido 
não agrega nenhum percentual 
fi nanceiro ao montante de recursos 
destinados ao receptor, tampouco 
aumento do tempo de rádio e TV. Partidos que não cumpriram a Cláusula de Barreira
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A eleição para a Câmara dos Deputados 
é realizada por sistema proporcional. 
O cálculo prevê a divisão dos total de 
votos válidos pelas vagas em disputa. O 
resultado dessa divisão é o quociente 
eleitoral, quantidade mínima necessária 
para que o partido ou coligação eleja um 
deputado. Em geral, os votos próprios 
de um candidato não são sufi cientes 
para garantir sozinhos suas eleição. 
Para alcançar o quociente, a ampla 
maioria dos candidatos se utilizam 
da soma dos votos dos demais.

Nessa eleição, 486 deputados não 
atingiram sozinhos o quociente eleitoral 
e dependeram dos votos totais obtidos 
pelo conjunto do partido ou coligação. 
Tal contingente representa 94,74% da 
composição da Casa (513 deputados).

Os 27 deputados restantes (5,26% do 
total) conquistaram suas vagas com votos 
próprios. O PSL, partido que recebeu 
o maior número de votos na eleição, 
tem 7 deputados nessa relação. O PT, 
segunda legenda mais votada, tem 3 
representantes na lista, mesmo número do 
PSB e do PSD. PR tem 2, enquanto PSC, 
PRB, DEM, NOVO, PSOL, AVANTE, 
PROS, PV e PMN têm um cada.

DEPUTADOS ELEITOS COM OS PRÓPRIOS VOTOS

Deputado Partido/UF Votos Válidos Votos válidos UF Vagas UF Quociente 

Eduardo Bolsonaro PSL/SP 1.843.735 21.102.209 70 301.460

Joice Hasselmann PSL/SP 1.078.666 21.102.209 70 301.460

Celso Russomanno PRB/SP 521.728 21.102.209 70 301.460

Kim Kataguiri DEM/SP 465.310 21.102.209 70 301.460

João Campos PSB/PE 460.387 4.330.375 25 173.215

Tiririca PR/SP 453.855 21.102.209 70 301.460

Marcel Van Hattem NOVO/RS 349.855 5.845.077 31 188.550

Hélio Fernando Barbosa Lopes PSL/RJ 345.234 7.720.770 46 167.842

Marcelo Freixo PSOL/RJ 342.491 7.720.770 46 167.842

Pastor Sargento Isidório AVANTE/BA 323.264 6.868.013 39 176.102

Sargento Fahur PSD/PR 314.963 5.731.922 30 191.064

Capitão Wagner PROS/CE 303.593 4.594.520 22 208.841

Delegado Waldir PSL/GO 274.406 3.031.194 17 178.305

Felipe Francischini PSL/PR 241.537 5.731.922 30 191.064

Marcelo Alvaro Antonio PSL/MG 230.008 10.078.120 53 190.153

Alessandro Molon PSB/RJ 227.914 7.720.770 46 167.842

Gleisi Hoffmann PT/PR 212.513 5.731.922 30 191.064

Célio Studart PV/CE 208.854 4.594.520 22 208.841

Carlos Jordy PSL/RJ 204.048 7.720.770 46 167.842

Flordelis PSD/RJ 196.959 7.720.770 46 167.842

Josimar Maranhãozinho PR/MA 195.768 3.270.590 18 181.699

Reginaldo Lopes PT/MG 194.332 10.078.120 53 190.153

Marília Arraes PT/PE 193.108 4.330.375 25 173.215

Eduardo Braide PMN/MA 189.843 3.270.590 18 181.699

Otto Alencar Filho PSD/BA 185.428 6.868.013 39 176.102

JHC PSB/AL 178.645 1.458.674 9 162.074

André Ferreira PSC/PE 175.834 4.330.375 25 173.215

Quociente
ELEITORAL
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SENADO FEDERAL
com outsiders e poucos medalhões

No Senado Federal, a eleição 
de 2/3 da composição da Casa 
(54 vagas) também promoveu 
um grande índice de renovação. 
Desses, 46 assentos serão 
ocupados por novos senadores. 
Apenas 8 continuarão no Senado. 
Isso representa uma troca de 
cadeiras da ordem de 87%. 

NOVATOS NA POLÍTICA

Senador Partido/UF Ocupação

Fabiano Contarato REDE/ES Delegado de polícia e professor universitário

Marcos do Val PPS/ES Militar da reserva e consultor em segurança

Juíza Selma Arruda PSL/MT Juíza estadual

Jornalista Carlos Viana PHS/MG Comunicador

Eduardo Girão PROS/CE Empresário do ramo de hotelaria e serviços

Soraya Thronicke PSL/MS Advogada

Prof. Oriovisto Guimarães PODE/PR Empresário do ramo educacional

Capitão Styvenson REDE/RN Comandante da PM

Delegado Alessandro Vieira REDE/SE Delegado de Polícia Civil

O principal aspecto da 
renovação foi o insucesso de 
políticos tradicionais, com 
histórico de mandatos eletivos. 
Ex-governadores e senadores 
em fi m de mandato fi caram 
fora. Entre os que buscavam 
reeleição e foram derrotados 
estão senadores infl uentes, 

como os atuais presidente 
e vice-presidente da Casa, 
Eunício Oliveira (MDB-CE) 
e Cássio Cunha Lima (PSDB-
PB); o ex-presidente da Casa 
Garibaldi Alves (MDB-RN); o 
presidente do MDB e ex-líder 
dos governos Lula, Dilma e 
Temer, Romero Jucá (RR); e 

o ex-ministro Edison Lobão 
(MDB-MA), entre outros.

Entre os ex-chefes de poder 
Executivo de mandatos recentes 
que não conseguiram uma 
cadeira estão a presidente 
Dilma Rousseff (PT-MG); 
e os governadores Marconi 
Perillo (PSDB-GO), Raimundo 
Colombo (PSD-SC), Beto 
Richa (PSDB-PR) e Jackson 
Barreto (MDB-SE); o ex-prefeito 
César Maia (DEM-RJ).

Por outro lado, 20 senadores 
vão estrear na Casa. Desses, 9 
são outsiders e nunca tiveram 
cargo político anteriormente 
(ver quadro). Outros já 
exerceram outros cargos, 
sendo que 16 são deputados 
federais que disputaram uma 
vaga na Câmara Alta. 

Em termos partidários, a Rede 
Sustentabilidade foi a legenda 
que obteve o maior crescimento 

proporcional. O partido sai de 
um senador para cinco. Outro 
destaque foi o PSL, que não 
tinha nenhum representante 
na Casa e passa a contar com 
4 senadores em 2019.

Já o PMDB, que saiu de 18 para 
12 senadores foi o que mais 
perdeu, embora continue sendo 
a maior bancada da Casa. O 
PSDB vem em segundo lugar em 
perdas, mas também mantém 
a segunda posição entre as 
bancadas. O PT também perdeu 
cadeiras e caiu para a quarta 
posição, empatado com o DEM. 
À frente dos dois, na terceira 
posição, está o PSD que cresceu 
em relação à bancada atual.

Com 5 novos partidos que 
passam a ter representação 
(PSL, PHS, PRP, PSC e SD) e 
outro que deixa de ter assento 
na Casa (PCdoB), o Senado 
passa das atuais 18 legendas 
para 21 a partir de 2019.
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Um dos primeiros desafi os para 
o governo no Congresso será a 
eleição das presidências da Câmara 
e do Senado. O comando das duas 
Casas é fundamental para a fl uidez 
da agenda legislativa do governo, 
especialmente no que diz respeito 
às reformas. Embora a defi nição de 
apoio do governo a um ou outro 
postulante ao cargo dependa da 
formação de uma base aliada, algumas 
articulações já estão sendo gestadas.

Na Câmara, o PSL, partido de 
Bolsonaro pleiteia o cargo por acreditar 
que chegará a fevereiro, data da 
eleição, como a maior bancada da 
Casa. A Câmara costuma privilegiar a 
proporcionalidade partidária, regra pela 
qual o maior partido ou bloco tenha 
preferência para ocupar a presidência. 
No entanto, essa regra pode deixar 
de ser seguida mediante acordo ou 
por disputa no voto. Um dos nomes 
apresentados até então é do presidente 
licenciado da legenda Luciano Bivar 
(PE). Outras opções cogitadas são 
Eduardo Bolsonaro e Joyce Hasselman, 
deputados mais votados do país.

O Centrão, que reúne mais de 200 
deputados, também pretende lançar 
candidatos. O de maior densidade 
é o atual presidente Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). Ele possui bom trânsito 
no Centrão e é do partido de Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS), anunciado por 
Bolsonaro como futuro ministro da 

Casa Civil, responsável pela articulação 
política com o Congresso Nacional. 

Também fi liado ao Democratas, o 
novato Kim Kataguiri (SP), de apenas 
22 anos, anunciou candidatura. 
Mas sua pretensão está envolta 
em uma polêmica jurídica quanto 
à idade mínima de 35 anos para 
ocupar o cargo, visto que está na 
linha de sucessão do presidente da 
República. Há avaliações de que isso 
não impediria que ele se candidate. 
Mas, se eventualmente eleito, não 
poderia assumir a Presidência da 
República em caso de ausência 
do presidente e de seu vice.

Outros dois integrantes do Centrão, 
que integram duas importantes 
bancadas informais também se 
apresentaram. Um deles é o deputado 
Capitão Augusto (PR-SP), que 
pretende contar com o apoio do PR 
e da bancada da segurança. O outro, 
que faz parte da bancada evangélica 
é o ex-ministro do Desenvolvimento 
Econômico e deputado eleito 
Marcos Pereira (PRB-SP).

Fora do núcleo mais próximo a 
Bolsonaro, há o atual vice-presidente 
da Casa, deputado Fábio Ramalho 
(MDB-MG), que também se 
colocou como pré-candidato. É 
possível ainda que a oposição e o 
grupo de partidos independentes se 
articulem para lançar algum nome.

No Senado, por ora apenas o MDB 
possui nomes no rol de apostas. 
O principal é o do ex-presidente 
Renan Calheiros (AL). Eleito quatro 
vezes para a presidência da Casa, 
Renan declarou que não deseja ser 
presidente novamente. No entanto, 
nos bastidores afi rma-se que ele 
estaria sim em campanha. No 
entanto, seu nome não agrada em 
nada o Palácio do Planalto, além de 
carregar consigo um desgaste natural 
em função de várias denúncias 
que pesam contra ele. Um nome 
mais light também ventilado 
é o da atual líder da bancada 
emedebista Simone Tebet (MS).

Pelo lado da oposição, há especulações 
em torno do nome do ex-governador 
do Ceará e senador eleito Cid 
Gomes (PDT-CE), irmão de Ciro 
Gomes. Contudo, sua postura 
polêmica e sua oposição a Jair 
Bolsonaro são fortes impedimentos. 
Além disso, seu partido, o PDT, 
tem apenas quatro senadores.

É bastante provável que alguém 
ligado a Bolsonaro também se 
coloque na disputa. O nome de 
Major Olímpio (PSL-SP), bastante 
próximo ao presidente eleito, é um 
dos cotados para essa missão. Porém, 
a viabilidade dessa empreitada 
dependerá de uma boa articulação 
governista, pois o PSL também 
possui somente quatro senadores.

Presidências CÂMARA e SENADO

Além dos partidos políticos, os parlamentares se 
organizam em blocos setoriais multipartidários, 
bancadas que defendem interesses de determinados 
segmentos que reúnem representantes 
de diversas legendas. Esses grupos podem 
constituir frentes parlamentares temáticas, 
que possuem caráter informal, sem nenhuma 
prerrogativa institucional no Congresso. 

Algumas delas possui grande poder de mobilização 
e seus membros atuam de forma coesa na defesa 
de seus pleitos comuns. As principais e mais 
articuladas são a ruralista, da segurança pública 
e a evangélica. Esses três grupos, por possuírem 
um viés conservador costumam atuar alinhados.

Em números preliminares, a bancada dos defensores 
do agronegócio, que se integram a Frente Parlamentar 
da Agropecuária soma cerca de 110 parlamentares.

O grupo dos parlamentares oriundos das forças de 
segurança (policias, bombeiros e militares da Forças 
Armadas) e defensores da pauta da segurança pública 
contará com algo em torno de 70 representantes.

Os congressistas membros de igrejas evangélicas e 
defensores de pautas religiosas são cerca de 90.

Outras bancadas importantes também terão 
representação na próxima legislatura, como 
a sindical, que até o momento contabiliza 50 
membros. A bancada da Saúde, que engloba 
médicos e outros parlamentares que atuam no 
setor, está na faixa de 45 parlamentares.

Bancadas INFORMAIS



25

Exclusivo para clientes Arko

ELEIÇÕES 2018 - 2º TURNOCENÁRIOS POLÍTICOS N° 222

CONGRESSO
NACIONAL

Embora ainda não haja a 
defi nição sobre a coalizão 
que comporá a base aliada do 
presidente eleito Jair Bolsonaro 
(PSL), pode-se projetar uma 
base aliada integrada por 
parlamentares de centro e direita. 

Durante o segundo turno, 
Bolsonaro recebeu o apoio das 
bancadas ruralista, evangélica e 

Bolsonaro terá maioria, mas precisará de
apoio de independentes para reformas

BASE DE SUSTENTAÇÃO DE BOLSONARO
(número de deputados por partido)

260

92

141

20

PR
O

VÁ
VE

L B
ASE: 260

 PROVÁVEL BASE

 PODEM ADERIR

 INDEPENDENTES 

 OPOSIÇÃO 

CÂMARA

39

24

17

1

PR
O

VÁ
VE

L B
ASE: 39

 PROVÁVEL BASE

 PODEM ADERIR

 INDEPENDENTES 

 OPOSIÇÃO 

SENADO

BASE DE SUSTENTAÇÃO DE BOLSONARO
(número de senadores por partido)

da segurança e devem manter 
a aliança com o presidente 
eleito em seu governo. 

No entanto, embora ele tenha 
dado declarações rejeitando 
alianças com partidos, o Congresso 
se estrutura a partir das bancadas 
partidárias e o governo deverá vir 
a compor também com legendas. 
Como o PSL e o PRTB, que 

formaram a coligação eleitoral de 
Bolsonaro, não alcançaram quantidade 
sufi ciente de parlamentares capaz de 
garantir governabilidade, a capacidade 
de aprovar a agenda legislativa de 
interesse do governo, outros partidos 
mais alinhadas ao programa de 
governo deverão ser agregados. 

As siglas do chamado “Centrão” e 
outras de viés econômico liberal e 
de cunho conservador nos valores 
morais devem compor a base. Dentro 
do rol de partidos com representação 
no Congresso, o bloco do governo 
deverá contar com PSL, PP, PR, 
DEM, PSD, PTB, PRB, PODEMOS, 
PSC, PHS, PRP, PMN, PTC e DC. 

Na Câmara, tal composição alcança 
260 votos, o que representa maioria 
absoluta da Casa, mas fi ca abaixo dos 
3/5 (308 votos) necessários para a 
aprovação de reformas constitucionais. 
No entanto, essa base pode aumentar 
a depender da adesão de legendas 
como PROS, Avante e Patriota, 
que integraram outras candidaturas 
durante a eleição e somam 20 
deputados. No Senado, a base pode 
ter 40 senadores (caso o PROS 
venha a aderir), um a menos que a 

maioria absoluta e 9 abaixo dos 
votos necessários para propostas 
de emenda à Constituição.

Para garantir a aprovação de 
matérias constitucionais, o governo 
precisará negociar apoio com o 
grupo partidos independentes, 
que deverá ser integrado pelo 
MDB, PSDB, SD, PPS e NOVO, 
que perfazem 92 deputados. 

Entre os senadores, esse número 
chega a 24 com o acréscimo do 
senador Reguffe (Sem partido).

Já a oposição ao governo 
Bolsonaro, a princípio, será 
formada por partidos à 
esquerda: PT, PSB, PDT, 
PCdoB, PSOL, Rede, PV, PPL. 
Juntos eles somam 141 votos 
na Câmara e 17 no Senado.
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governador

PT elege o MAIOR NÚMERO de governadores

PERFORMANCE

Partido Eleitos
em 2014 Atuais Eleitos no

1º Turno
Eleitos no
2º Turno 

MDB 7 7 1 2
PT 5 5 3 1
PSDB 5 3 0 3
PSB 3 5 3 0
DEM 0 0 2 0
PDT 2 2 0 1
PP 1 2 1 0
PMN 0 0 0 0
PROS 1 0 0 0
PSD 2 1 1 1
SD 0 0 0 0
PCdoB 1 1 1 0
PR 0 0 0 0
PRB 0 0 0 0
PSC 0 1 0 2
PSL 0 0 0 3
NOVO 0 0 0 1
PHS 0 0 1 0

Total 27 27 13 14

1998 2002 2006 2010 2014 2018
Reeleição 21 16 20 20 18 21
REELEITO 14 9 14 13 11 10

% 66,66 56,25 70 65 61,11 47,61

Apesar de derrotado na disputa 
presidencial, o PT sai das eleições 
deste ano como o partido que 
elegeu o maior número de 
governadores. Os petistas foram 
vitoriosos na Bahia, no Ceará, 
no Piauí e no Rio Grande do 
Norte. A legenda, no entanto, está 
isolada, pois todas as vitórias da 
sigla nas eleições estaduais estão 
concentradas na Região Nordeste. 

O PSL, partido do presidente 
eleito Jair Bolsonaro, sai 
fortalecido. Impulsionado pela 
“onda Bolsonaro”, elegeu os 
governadores de Santa Catarina, 
Rondônia e Roraima. Essa “onda” 
contribuiu para eleger também oito 
governadores que se associaram 
ao então candidato à Presidência: 
Comandante Moisés (PSL-SC); 
Romeu Zema (NOVO-MG); João 
Doria (PSDB-SP); Wilson Witzel 
(PSC-RJ); Coronel Marcos Rocha 
(PSL-RO); Wilson Lima (PSC-AM); 
Antonio Denarium (PSL-RR); e 
Ronaldo Caiado (DEM-GO).

As eleições para governador 
mostraram a força dos chamados 
outsiders nos grandes centros 
urbanos. A vitória de João Doria, 
em São Paulo, de Romeu Zema, 
em Minas Gerais, e de Wilson 
Witzel, no Rio de Janeiro, indica 

que os três maiores colégios 
eleitorais do país serão governados 
por candidatos que buscaram se 
dissociar da política tradicional. 

O lulismo também foi vitorioso 
nas eleições estaduais. A força 
do ex-presidente Lula (PT) no 
Nordeste garantiu o comando de 
sete dos nove estados da região 
com partidos de esquerda e 
centro-esquerda: quatro do PT; 
três do PSB; e um do PCdoB.

As eleições para governador 
também apontam grande 
fragmentação partidária. MDB, 
PSDB, PSB e PSL elegeram três 
governadores. DEM, PSD e PSC 
conquistaram dois estados cada um.

Mesmo não tendo chegado 
ao segundo turno na eleição 
presidencial, o PSDB conquistou 
sua sétima vitória consecutiva 
em São Paulo, maior colégio 
eleitoral do país, manteve o 
comando do Mato Grosso do Sul e 
reconquistou o Rio Grande do Sul. 

A vitória de João Doria (PSDB) 
em São Paulo trará consequências 
internas para o seu partido, já 
que Doria, mesmo enfrentando a 
oposição dos tucanos históricos, 
desponta como a maior 

liderança da legenda no país. 

O MDB venceu em Alagoas, no 
Pará e no Distrito Federal. E o PSB 
foi vitorioso no Espírito Santo, 
na Paraíba e em Pernambuco. 

O DEM também sai das urnas 
maior, já que não havia eleito 
nenhum governador em 2014 
e agora obteve duas vitórias 
na Região Centro-Oeste, em 
Goiás e Mato Grosso. 

O MENOR ÍNDICE DE 
REELEIÇÃO DA HISTÓRIA

Dos 21 governadores que buscaram 
um novo mandato, apenas dez foram 
reeleitos. São eles: Renan Filho 
(MDB-AL); Rui Costa (PT-BA); 
Camilo Santana (PT-CE); Flávio Dino 
(PCdoB-MA); Paulo Câmara (PSB-
PE); Wellington Dias (PT-PI); Mauro 
Carlesse (PHS-TO); Belivaldo Chagas 
(PSD-SE); Waldez Góes (PDT-AP); 
e Reinaldo Azambuja (PSDB-MS). 
Trata-se do menor índice desde 1998, 
quando foi instituída a possibilidade 
de reeleição. Até então, o pior 
desempenho dos governadores que 
buscaram um novo mandato havia 
ocorrido em 2002. 
Vale registrar que dos governadores 
que buscaram um novo mandato, 
XX sequer chegaram ao segundo 

turno: José Eliton (PSDB-GO); 
Pedro Taques (PSDB-MT); Cida 
Borghetti (PP-PR); Fernando 
Pimentel (PT-MG); Robinson 
Faria (PSD-RN); Daniel Pereira 
(PSB-RO); e Suely Campos (PP-

RR). Tal fato, combinado com 
o menor índice de reeleição da 
história, confi rma o ambiente 
adverso ao continuísmo nas eleições 
estaduais, em decorrência da crise 
que atinge a política tradicional. 
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AMAZONAS

ACRE

ALAGOAS

TOCANTINS SERGIPE

AMAPÁ

MATO GROSSO

MINAS GERAIS

RORAIMA

PARÁ

SÃO PAULO

RONDÔNIA
BAHIA

MATO GROSSO
DO SUL

RIO GRANDE
DO SUL

CEARÁ

ESPÍRITO SANTO

GOIÁS

PARAÍBA

SANTA
CATARINA

PARANÁ

PERNAMBUCO

RIO GRANDE
DO NORTE

MARANHÃO

RIO DE JANEIRO

PIAUÍ

DISTRITO
FEDERAL

MAPA

ELEITORAL

Eleitos no 1º TURNO

Eleitos no 2º TURNO

Quem venceu
Nos Estados

= Reeleito

ALAGOAS

RENAN FILHO
(MDB)

77,30%
votos: 1.001.053

JOSAN LEITE
(PSL)

11,06%
votos: 143.208

AL BAHIA

RUI COSTA
(PT)

75,50%
votos: 5.096.062

ZÉ RONALDO
(DEM)

22,26%
votos: 1.502.266

BA CEARÁ

CAMILO SANTANA
(PT)

79,96%
votos: 3.457.556

GENERAL THEOPHILO
(PSDB)

11,30%
votos: 488.438

CE MARANHÃO

FLÁVIO DINO
(PCdoB)

59,29%
votos: 1.867.396

ROSEANA SARNEY
(MDB)

30,07%
votos: 947.191

MA

PIAUÍ

WELLINGTON DIAS
(PT)

55,65%
votos: 966.469

DR. PESSOA
(SDD)

20,48%
votos: 355.792

PI

ACRE

GLADSON CAMELI
(PP)

53,71%
votos: 223.993

MARCUS ALEXANDRE
(PT)

34,54%
votos: 144.071

AC

MATO GROSSO

MAURO MENDES
(DEM)

58,69%
votos: 840.094

WELLINGTON FAGUNDES
(PR)

19,56%
votos: 280.055

MT

TOCANTINS

MAURO CARLESSE
(PHS)

57,39%
votos: 404.484

CARLOS AMASTHA
(PSB)

31,19%
votos: 219.842

TO

ESPÍRITO SANTO

RENATO CASAGRANDE
(PSB)

55,49%
votos: 1.072.224

MANATO
(PSL)

27,22%
votos: 525.973

ES

PARANÁ

RATINHO JR.
(PSD)

59,99%
votos: 3.210.712

CIDA BORGHETTI
(PP)

15,53%
votos: 831.361

PR PERNAMBUCO

PAULO CÂMARA
(PSb)

50,70%
votos: 1.918.219

ARMANDO MONTEIRO
(PTB)

35,99%
votos: 1.361.588

PEPARAÍBA

JOÃO AZEVÊDO
(PSB)

58,18%
votos: 1.119.758

LUCÉLIO CARTAXO
(PV)

23,41%
votos: 450.525

PB

GOIÁS

RONALDO CAIADO
(DEM)

59,73%
votos: 1.773.185

DANIEL VILELA
(MDB)

16,14%
votos: 479.180

GO

Distrito Federal

IBANEIS ROCHA
(MDB)

69,79%
votos: 1.042.574

RODRIGO ROLLEMBERG
(PSB)

30,21%
votos: 451.329

DF Mato Grosso do Sul

REINALDO AZAMBUJA
(PSDB)

52,35%
votos: 677.310

ODILON OLIVEIRA
(PDT)

47,65%
votos: 616.422

MS

Sergipe

BELIVALDO CHAGAS
(PSD)

64,72%
votos: 679.051

VALADARES FILHO
(PSB)

46,57%
votos: 128.187

SE

Amapá

WALDEZ GÓES
(PDT)

52,35%
votos: 191.741

JOÃO CAPIBERIBE
(PSB)

47,65%
votos: 174.540

AP Amazonas

WILSON LIMA
(PSC)

58,50%
votos: 1.033.950

AMAZONINO MENDES
(PDT)

41,50%
votos: 733.366

AM

Rondônia

CORONEL MARCOS ROCHA
(PSL)

66,34%
votos: 530.188

EXPEDITO JÚNIOR
(PSDB)

33,66%
votos: 269.032

RO Roraima

ANTONIO DENARIUM
(PSL)

53,34%
votos: 136.612

JOSÉ DE ANCHIETA JÚNIOR
(PSDB)

46,66%
votos: 119.489

RR

Minas Gerais

ROMEU ZEMA
(PSDB)

71,80%
votos: 6.963.806

ANTONIO ANASTASIA
(PSDB)

28,20%
votos: 2.734.452

MG Rio de Janeiro

WILSON WITZEL
(PSC)

59,87%
votos: 4.675.355

EDUARDO PAES
(DEM)

40,13%
votos: 3.134.400

RJ

São Paulo

JOÃO DORIA
(PSDB)

51,75%
votos: 10.990.350

MÁRCIO FRANÇA
(PSB)

48,25%
votos: 10.248.740

SP

Rio Grande Do Sul

EDUARDO LEITE
(PSDB)

53,62%
votos: 3.128.317

JOSÉ IVO SARTORI
(MDB)

46,38%
votos: 2.705.601

RS

Santa Catarina

COMANDANTE MOISÉS
(PSL)

71.09%
votos: 2,644.179

GELSON MERISIO
(PSD)

28,91%
votos: 1.075.242

SC

Pará

HELDER BARBALHO
(MDB)

55,43%
votos: 2.068.319

MÁRCIO MIRANDA
(DEM)

44,57%
votos: 1.663.045

PA Rio Grande do Norte

FÁTIMA BEZERRA
(PT)

57,60%
votos: 1.022.910

CARLOS EDUARDO
(PDT)

42,40%
votos: 753.035

RN
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Eleitos no 1º TURNO

COLIGAÇÃO: MDB / PODE / PPS / PDT / PR / PTB / PHS / PT / PV / PRP / PRTB / PSD / DC / PC do B / AVANTE / PMN / SOLIDARIEDADE

Renan Filho 
MDB

ALAGOAS - AL

77,30
1.001.053

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

66,67% 44,44% 27

Filho do ex-presidente do Senado Federal Renan Calheiros, 
foi prefeito de Murici (2005-2010) e deputado federal 
(2011-2014). Atual governador, disputa a reeleição.

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PP / MDB / PSDB / DEM / PSD / PTB / PMN / SOLIDARIEDADE / PTC / PR / PPS

Gladson Camelli 
PP

ACRE - AC

53,71
223.993

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

50,00% 54,16% 24

Engenheiro civil. Foi deputado federal (2006-2014) e 
atualmente exerce mandato de senador (2015-2022). No 
Senado, votou a favor da PEC do Teto dos Gastos Públicos 
e da Reforma Trabalhista. É sobrinho do ex-governador 
do Acre, Orleir Cameli. Filiado ao PP desde 2005.

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PT / PSD / PP / PR / PSB / PC do B / PDT / PRP / PMB / Podemos / Avante / PTC / PMN / PROS

Rui Costa 
PT

BAHIA - BA

75,50
5.096.062

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

55,55% 38,09% 63

Economista por formação, é o atual governador da Bahia. Foi 
deputado federal e vereador em Salvador. Nos governos Jaques 
Wagner, foi secretário de Relações Institucionais durante o primeiro 
mandato, e, no segundo, secretário-chefe da Casa Civil da Bahia.

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

= Reeleito CONTINUA >>>
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COLIGAÇÃO: PSB / PHS / PROS / PV / PSC / AVANTE / PTC / PPS / PSDB / DEM / PDT / PP / PC do B / PPL / DC / SOLIDARIEDADE / PRP / PSD

Renato Casagrande 
PSB

ESPÍRITO SANTO - ES

55,49
1.072.224

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

56,66% 50,00% 30

Formado em Engenharia Florestal e em Direito. Ex-governador 
(2010-2014), foi vice-governador, deputado estadual, deputado 
federal e senador. Ex-militante comunista, foi fi liado ao PMDB 
e ingressou no PSB em 1987. É presidente da Fundação João 
Mangabeira, órgão de formação e estudos do partido.

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PT / PDT / PP / PSB / PR / PTB / DEM / PC do B / PPS / PRP / PV / PMN / PPL / PATRI / PRTB / PMB

Camilo Santana 
PT

CEARÁ - CE

79,96
3.457.556

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

65,22% 37,00% 46

Engenheiro agrônomo e professor, é fi lho do ex-deputado estadual 
Eudoro Santana. Atual governador, foi deputado estadual (2011-
2014), secretário das Cidades (2012) e secretário do Desenvolvimento 
Agrário (2007-2010) durante as gestões do governador Cid Gomes.

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: DEM / PRP / PROS / PMN / PMB / PSC / DC / PSL / PODE / PTC / PRTB / PDT

Ronaldo Caiado 
DEM

GOIÁS - GO

59,73
1.773.185

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

43,90% 48,78% 41

Médico por formação, é membro de uma família de produtores 
rurais com forte presença na política de Goiás e uma das maiores 
lideranças da área no Congresso Nacional. Fundador da União 
Democrática Ruralista (UDR) durante a Constituinte, exerceu cinco 
mandatos de deputado federal antes de chegar ao Senado, em 2015. 
É a segunda vez que concorre ao cargo de governador do estado.

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

>>> Eleitos no 1º TURNO

= Reeleito CONTINUA >>>
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COLIGAÇÃO: DEM / PSD / PDT / PSC / MDB / PMB / PHS / PTC

Mauro Mendes 
DEM

MATO GROSSO - MT

58,69
840.094

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

37,50% 58,33% 24

Formado em Engenharia Elétrica, é fundador da Bimetal, 
fabricante de torres de telecomunicações. Por seis anos presidiu a 
Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, chegando a 
ser vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
Foi prefeito de Cuiabá entre 2013 e 2016, eleito pelo PSB.

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PCdoB / PDT / PRB / PPS / PTB / DEM / PP / PR / PTC / PPL / PROS / AVANTE / PEN / PT / PSB  / Solidariedade

Flávio Dino 
PCdoB

MARANHÃO - MA

59,29
1.867.396

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

76,19% 54,76% 42

Advogado e ex-magistrado, é o atual governador do estado. Foi 
deputado federal e presidente da Embratur. Antes de ingressar 
na política, presidiu a Associação Nacional dos Juízes Federais. 
Em 2014, foi o primeiro governador comunista eleito no país.

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PSB / PDT / PT / DEM / PPS / AVANTE / PTB / PRP / PODEMOS / PCdoB / PRB / PROS / PMN / REDE

João Azevêdo 
PSB

PARAÍBA - PB

58,18
1.119.758

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

61,11% 41,66% 36

Engenheiro civil, foi secretário de Serviços Urbanos da 
Prefeitura de João Pessoa (1988), secretário de Planejamento 
da Prefeitura de Bayeux (2004) e chefe de Gabinete da Sedurb 
(2005). Também foi secretário de Infraestrutura, Recursos 
Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia da 
Paraíba, função da qual foi exonerado para disputar a eleição. 
É apoiado pelo governador Ricardo Coutinho (PSB).

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

>>> Eleitos no 1º TURNO

= Reeleito CONTINUA >>>
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COLIGAÇÃO: PSB /  SD / PPL / PMN / PSD / PR / PP / PCdoB / PT / MDB / Patriota / PRP / PTC

Paulo Câmara 
PSB

PERNAMBUCO - PE

50,70
1.918.219

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

65,30% 48,97% 49

Atual governador, possui grande trajetória no setor público. 
É economista, especialista em Contabilidade e Controladoria 
Governamental e mestre em Gestão Pública, auditor concursado 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Ligado ao ex-governador 
Eduardo Campos, já falecido, atuou em suas gestões no governo 
do estado como secretário de Turismo e da Fazenda.

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PSD / PSC / PV / PR / PRB / PHS / PPS / PODE / AVANTE

Ratinho Junior 
PSD

PARANÁ - PR

59,99
3.210.712

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

35,18% 38,88% 54

Empresário, é fi lho do apresentador de televisão Carlos Massa, o 
Ratinho. Atualmente é deputado estadual, já tendo sido deputado 
federal e secretário estadual de Desenvolvimento Urbano 
(2013-2014; 2015-2017). Já foi fi  liado ao PSB, PPS e PSC.

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PT / MDB / PP / PR / PDT / PSD / PC do B / PTB / PRTB

Wellington Dias 
PT

PIAUÍ - PI

55,65
966.469

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

80,00% 23,33% 30

Atual governador, busca o quarto mandato à frente do estado. 
Formado em Letras, foi bancário e radialista. Ex-dirigente sindical, 
também foi vereador em Teresina, deputado estadual, deputado 
federal e senador. É muito próximo do ex-presidente Lula.

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

>>> Eleitos no 1º TURNO

= Reeleito CONTINUA >>>
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COLIGAÇÃO: PHS / Solidariedade / PP / DEM / PTC / PRB / Avante / PATRI / Pros

Mauro Carlesse 
PHS

TOCANTINS - TO

57,39
404.484

% de votos

Nº de votos

1º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

33,33% 33,33% 24

Atual governador do estado, foi eleito na Eleição Suplementar de 
2018, convocada após a cassação de Marcelo Miranda (MDB). 
Empresário e agropecuarista, foi eleito deputado estadual em 2014. 
Em 2016, assumiu o cargo de presidente da Assembleia Legislativa.

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

= Reeleito

>>> Eleitos no 1º TURNO
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Eleitos no 2º TURNO

COLIGAÇÃO: PSC / PRTB / REDE

Autointitulado outsider e candidato fi cha limpa, é formado 
em Jornalismo pelo Centro Universitário Nilton Lins. Desde 
2010 comandava  o programa, de grande audiência, “Alô 
Amazonas”, na TV A Crítica, afi liada da TV Record.

Wilson Lima 
PSC

AMAZONAS - AM

33,73 58,50
596.585 1.033.950

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

0,00% 54,16% 24

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PDT / PROS / PTB / MDB / DC / PRB / PRP / PC do B / PMB

Atual governador do estado, é servidor público de carreira. Foi o 
deputado estadual mais votado em 1990, sendo reeleito em 1994. 
Ocupou o cargo de governador pela primeira vez entre 2002 e 2010.

Waldez Góes 
PDT

AMAPÁ - AP

33,55 52,35
133.214 191.741

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

29,16% 41,66% 24

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: MDB / PP / PSL / Avante

Advogado e ex-presidente da OAB-DF, concorre pela primeira 
vez a um cargo público. Filiado ao MDB desde 2017, foi 
indicado para concorrer ao cargo de governador pelo ex-vice-
governador Tadeu Filippelli, presidente do partido no DF.

Ibaneis Rocha 
MDB

DISTRITO FEDERAL - DF

41,97 69,79
634.008 1.042.574

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

16,66% 66,66% 24

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

CONTINUA >>>= Reeleito
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>>> Eleitos no 2º TURNO

= Reeleito CONTINUA >>>

COLIGAÇÃO: NOVO

Empresário, herdeiro e presidente do Conselho de Administração 
do Grupo Zema,  com  atuação no interior e nos ramos de 
eletromóveis, distribuição de combustíveis, concessionárias e 
locadoras de veículos, autopeças e negócios fi nanceiros.

Romeu Zema 
NOVO

MINAS GERAIS - MG

42,73 71,80
4.138.967 6.963.914

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

3,89% 40,25% 77

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PSDB  / PMN / DEM / PP / PSB / PTB / PATRI / PSD / PPS / AVANTE / SD / PROS

Agropecuarista, foi prefeito de Maracaju por dois mandatos, 
deputado estadual e deputado federal. Disputou a prefeitura 
de Campo Grande em 2012 e fi cou na terceira colocação. 
Em 2014 foi eleito governador no segundo turno.

Reinaldo Azambuja 
PSDB

MATO GROSSO DO SUL - MS

44,61 52,35
576.993 677.310

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

58,33% 41,66% 24

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: MDB / PP / PRB / PR / PSC / PTB / PHS / PMB / PODE / DC / PTC / PATRI / PSD / AVANTE / PSL / PROS

Filho do senador Jader Barbalho, é ex-ministro da Integração Nacional, 
da Pesca e dos Portos. Graduado em Administração e pós-graduado 
em Gestão Pública. Foi vereador, deputado estadual e prefeito de 
Ananindeua, segunda maior cidade do estado, por dois mandatos.

Helder Barbalho 
MDB

PARÁ - PA

47,69 55,43
1.825.708 2.068.319

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

56,10% 56,10% 41

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS
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>>> Eleitos no 2º TURNO
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COLIGAÇÃO: PT / PC do B / PHS

Professora e pedagoga, professora da rede pública na 
prefeitura de Natal e no governo estadual. Ex-dirigente 
sindical da área de educação, foi duas vezes deputada 
estadual e federal em outros três mandatos.

Fátima Bezerra 
PT

RIO GRANDE DO NORTE - RN

46,17 57,60
748.150 1.022.910

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

12,50% 37,50% 24

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PSC

Juiz federal, ex-titular da 6ª Vara Federal Cível, fi liado ao Partido 
Social Cristão (PSC). Witzel é doutorando em Ciência Política 
pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Processo Civil 
e professor de Direito Penal Econômico há mais de 20 anos.

Wilson Witzel 
PSC

RIO DE JANEIRO - RJ

41,28 59,87
3.154.771 4.675.355

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

2,85% 51,43% 70

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PSDB / PTB / PRB / PPS / PHS / REDE / PP

Ex-prefeito de Pelotas (2013-2016), foi vereador do município 
(2009-2012), presidente da Câmara de Vereadores (2011-
2012) e secretário municipal de Cidadania. Em novembro de 
2017, assumiu a presidência estadual do PSDB gaúcho.

Eduardo Leite 
PSDB

RIO GRANDE DO SUL - RS

35,90 53,62
2.143.603 3.128.317

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

32,72% 50,91% 55

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS
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COLIGAÇÃO: PSL / PRB / PTC / PRP / PROS / PSC / PPL / PATRI

Especialista em Finanças, é empresário com foco no agronegócio e 
no setor imobiliário. É diretor-presidente do Frigo 10 e diretor da 
Cooperativa dos Produtores de Carne de Roraima (Coopercarne).

Antonio Denarium 
PSL

RORAIMA - RR

42,27 53,34
113.468 136.612

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

33,33% 41,66% 24

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PSL

Marcos Rocha é militar e já atuou como diretor de escola militar. 
Foi secretário municipal de educação, é professor universitário 
e comandou a Secretaria de Justiça do estado de Rondônia.

Coronel Marcos Rocha 
PSL

RONDÔNIA - RO

23,99 66,34
183.691 530.188

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

4,17% 50,00% 24

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PSL

Carlos Moisés da Silva é advogado e bombeiro militar da reserva. 
Foi coordenador da Defesa Civil, entre 2012 e 2014, e assessor 
dos Bombeiros na Secretaria de Justiça e Cidadania, entre 2014 e 
2016. Participa da disputa de cargos eletivos pela primeira vez.

Comandante Moisés 
PSL

SANTA CATARINA - SC

29,72 71,09
1.071.406 2.644.179

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

15,00% 53,50% 40

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS
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>>> Eleitos no 2º TURNO

COLIGAÇÃO: PSDB / DEM / PSD / PRB / PP / PTC

Empresário, criador e presidente licenciado do Grupo Doria, 
de comunicação e marketing. Eleito prefeito de São Paulo 
em 2016, renunciou ao cargo para disputar o governo do 
estado. No setor público já foi secretário municipal de Turismo 
(1983-1986) e presidente da Embratur (1986-1988).

João Doria 
PSDB

SÃO PAULO - SP

31,77 51,75
6.431.555 10.990.350

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

28,73% 54,25% 94

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

COLIGAÇÃO: PSD / PP / MDB / DC / PC do B / PT / PHS

Atual governador do estado, é defensor público aposentado e 
exerceu o cargo de vice-governador do estado por dois mandatos. 
Foi deputado estadual por quatro legislaturas e ocupou o cargo de 
secretário da Casal Civil e da Educação, entre outras funções públicas.

Belivaldo Chagas 
PSD

SERGIPE - SE

40,84 64,72
403.252 679.051

% de votos

Nº de votos

1º TURNO 2º TURNO

% de deputados da Coligação 
na Assembléia Legislativa

% de renovação
da Assembleia

Nº de Deputados
na Assembleia

37,50% 50,00% 24

COMPOSIÇÃO PARTIDÁRIA - DEPUTADOS ELEITOS

= Reeleito
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Boletim Eleitoral POR PARTIDO
Mesmo tendo saído das eleições 
como o partido que mais elegeu 

governadores (quatro), sua 
força política fi cou restrita à 

Região Nordeste, onde a sigla 
conquistou os governos da Bahia 

(Rui Costa), do Ceará (Camilo 
Santana), do Piauí (Wellington 

Dias) e do Rio Grande do Norte 
(Fátima Bezerra). Refém do 

lulismo e derrotada na eleição 
presidencial, a legenda precisará 
construir uma nova agenda, sob 
pena de perder o protagonismo 

no campo da esquerda.

O partido, além de perder o comando do Rio 
de Janeiro a partir de 2019, não conseguiu 

reeleger José Ivo Sartori no Rio Grande do Sul 
nem reconquistar Santa Catarina. Em São Paulo, 
Paulo Skaf acabou derrotado no primeiro turno. 
Apesar de sair mais fraco, o partido mostrou a 
força de caciques como Renan Calheiros, Jader 
Barbalho e Tadeu Filippelli, com a vitória de 
Renan Filho (Alagoas), de Helder Barbalho 
(Pará) e de Ibaneis Rocha (Distrito Federal). 

A vitória nas eleições para 
governador em Mato Grosso 
(Mauro Mendes) e Goiás (Ronaldo 
Caiado), dois colégios eleitorais 
da Região Centro-Oeste, recoloca 
o DEM no grupo dos chamados 
grandes partidos, revertendo a 
queda iniciada em 2006. Com um 
governador a menos que o PSDB, 
passa a ser novamente um ator 
relevante na política nacional.

O partido do presidente eleito 
Jair Bolsonaro sai bastante 
fortalecido do processo eleitoral. 
Além da conquista do Palácio 
do Planalto, elegeu a segunda 
maior bancada da Câmara dos 
Deputados (52) e conquistou 
três governos estaduais: Santa 
Catarina, Rondônia e Roraima. 
Dividirá a partir de 2019 
com o PSB, o MDB e o PSDB 
o posto de segunda maior 
legenda com o maior número 
de governadores no país.

Apresentou um bom desempenho nas eleições 
para governador ao sair vitorioso no Espírito 
Santo (Renato Casagrande), na Paraíba (João 
Azevêdo) e em Pernambuco (Paulo Câmara). 

Embora seja a segunda sigla do país em 
número de governadores eleitos, juntamente 
com MDB, PSDB e PSL, o PSB está sem um 

candidato natural para liderar uma candidatura 
própria ao Palácio do Planalto em 2022. 

Saiu bastante enfraquecida das eleições. Marina Silva 
obteve apenas 1% dos votos válidos no primeiro 
turno da disputa pela Presidência. Além disso, a 

REDE não conseguiu eleger nenhum governador. 
Esse baixo desempenho, combinado com o fato de 

a sigla não ter atingido a cláusula de barreira, já leva 
a conversações com o PPS para uma possível fusão.

Mesmo com a vitória de João Doria em São 
Paulo, a retomada do Rio Grande do Sul por 

Eduardo Leite e a manutenção do Mato Grosso 
do Sul com Reinaldo Azambuja, o partido sai 

enfraquecido das eleições. Além de não ter chegado 
ao segundo turno na eleição presidencial, não 

retomou Minas Gerais. Doria desponta como o 
tucano de maior expressão, o que deve levar a 

sigla a redefi nir sua posição no tabuleiro político.

Mesmo com Ciro Gomes tendo fi cado em 
terceiro lugar no primeiro turno, o partido não 

elegeu nenhum governador. Esse resultado 
revela o enfraquecimento da estrutura da 
legenda. Embora Ciro divida com o PT o 

protagonismo no campo da esquerda, contará 
com um PDT mais fraco a partir de agora.

Sai das urnas com uma boa perspectiva. Além 
do bom desempenho de João Amoêdo na 
disputa presidencial (fi cou em quinto lugar), 
a sigla elegeu Romeu Zema governador 
de Minas Gerais, segundo maior colégio 
eleitoral do país. Tal vitória possibilita ao 
NOVO uma grande visibilidade em um dos 
estados mais importantes da federação.
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Desempenho
partidário

Partidos Senadores
Governadores Deputados 

Estaduais
Deputados 
Federais Total

1º Turno 2º Turno

PT 6 3 1 90 56 156

MDB 12 1 2 96 34 145

PSL 4 3 78 52 137

PSDB 9 3 76 29 117

PP 5 1 72 37 115

PSD 7 1 1 63 34 106

PSB 2 3 66 32 103

DEM 6 2 56 29 93

PDT 4 1 56 28 89

PR 2 44 33 79

PRB 1 42 30 73

PTB 3 31 10 44

SD 1 29 13 43

PSC 1 2 30 8 41

PODEMOS 5 24 11 40

PV 29 4 33

PCdoB 1 22 9 32

PPS 2 22 8 32

PROS 1 21 8 30

PSOL 18 10 28

PHS 2 1 15 6 24

PATRIOTA 17 5 22

AVANTE 15 7 22

NOVO 1 12 8 21

PRP 1 11 4 16

PRTB 16 16

PTC 1 13 2 16

REDE 5 7 1 13

PMN 6 3 9

DC 8 1 9

PPL 4 1 5

PMB 3 3

s/Part 1 1

Total 81 13 14 1.092 513 1.713
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