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Estados com Alianças entre a Capital e Governo Estadual

Em 10 dos 26 Estados Brasileiros, excetuando-se Distrito Federal, é observada a existência de aliança entre os governos municipais das capitais e os Governos estaduais. 

A depender do nível de aprovação desses referidos governos entre os eleitores, esses cenários podem portar-se como positivos ou negativos cabos eleitorais para os 

candidatos à presidência da república que tiverem o apoio das referidas alianças.  

ACRE
Em um cenário ainda incerto para suas siglas, Socorro Neri (PSB), Prefeita de Rio Branco, capital do Acre, e 
Tião Viana (PT), Governador do mesmo Estado, poderão aparecer nos palanques eleitorais do candidato do 
Partido dos Trabalhadores ou até mesmo junto a Ciro Gomes, candidato do PDT, o que tem sido visto com 
relutância por membros da cúpula petista.

CEARÁ
Roberto Cláudio (PDT), Prefeito de Fortaleza, capital do Ceará, deverá ser um dos principais cabos eleitorais 
de Ciro Gomes (PDT), Camilo Santana (PT), Governador do Estado do Ceará, deverá apoiar o nome do 
Partido dos Trabalhadores ou poderá até mesmo se juntar ao Prefeito da capital no palanque de Ciro Gomes.

MARANHÃO
Em um cenário semelhante ao do Ceará, Edvaldo Holanda Júnior (PDT), Prefeito de São Luís, capital do 
Maranhão, deverá ser um dos principais cabos eleitorais de Ciro Gomes (PDT) e Flávio Dino (PCdoB), 
Governador do Estado do Maranhão, poderá se juntar ao palanque pedetista caso Manuela D’Ávila (PCdoB) 
desista da disputa pela presidência como já vem sido apontado.

MATO GROSSO DO SUL
Marquinhos Trad (PSD), Prefeito de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e Reinaldo Azambuja 
(PSDB), Governador do mesmo Estado, deverão figurar como cabos eleitorais de Geraldo Alckmin (PSDB) 
na campanha do agora ex-Governador de São Paulo para a presidência.
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PARÁ
Zenaldo Coutinho (PSDB), Prefeito de Belém, capital do Pará, e Simão Jatene (PSDB), 
Governador do mesmo Estado, deverão figurar como cabos eleitorais de Geraldo Alckmin 
(PSDB) na campanha do agora ex-Governador de São Paulo para a presidência.

SANTA CATARINA
Gean Loureiro (MDB), Prefeito de Florianópolis, capital do Estado, e Eduardo Pinho 
Moreia (MDB), governador, deverão aparecer no palanque de Henrique Meirelles (MDB) 
caso sua candidatura seja confirmada.

PARANÁ
Em um cenário ainda incerto para suas siglas, Rafael Greca (PMN), Prefeito de Curitiba, 
capital do Paraná, e Cida Borghetti (PP), Governadora do mesmo Estado, poderão 
aparecer no palanque de Henrique Meirelles, caso o MDB confirme a candidatura do ex-
Ministro ao Palácio do Planalto, ou junto a Geraldo Alckmin (PSDB).

PERNAMBUCO
PSB, Geraldo Júlio, Prefeito de Recife, capital de Pernambuco, e Paulo Câmara, 
Governador do mesmo Estado, ambos filiados a sigla socialista, poderão aparecer nos 
palanques eleitorais de Ciro Gomes (PDT) ou de um eventual candidato do Partido dos 
Trabalhadores.

SÃO PAULO
Bruno Covas (PSDB), Prefeito da capital paulista, e Marcio França (PSB), Governador do 
Estado, deverão figurar como cabos eleitorais de Geraldo Alckmin (PSDB) na campanha 
do agora ex-Governador de São Paulo para a presidência.

SERGIPE
Edvaldo Nogueira (PCdoB), Prefeito de Aracaju, capital do Estado do Sergipe, deverá 
figurar como cabo eleitoral da Manuela D´Ávila (PCdoB) caso a mesma confirme sua 
candidatura, já as articulações de Belivaldo Chagas (PSD), Governador do Sergipe, ainda 
são incertas, especulando-se que possa aparecer nos palanques eleitorais de Ciro Gomes 
(PDT) ou de um eventual candidato do Partido dos Trabalhadores.



Estados sem Aliança da Capital e Governo Estadual

Nos outros 16 Estados, mais Distrito Federal, onde não é observada a aliança entre o governo das capitais e governo estadual, o Radar Governamental 

aponta as principais expectativas para as coligações entre os atuais Governadores e os pré-candidatos à presidência da república.

ALAGOAS
Renan Filho (MDB), Governador do Estado e pré-candidato à reeleição, deverá aparecer no palanque de 
Henrique Meirelles, pré-candidato de sua sigla à presidência.

AMAPÁ
Waldez Goés (PDT), Governador do Estado e pré-candidato à reeleição, deverá aparecer no palanque de Ciro 
Gomes, pré-candidato de suas sigla à presidência.

AMAZONAS
Amazonino Mendes (PDT), Governador do Estado e pré-candidato à reeleição, deverá aparecer no palanque 
de Ciro Gomes, pré-candidato de suas sigla à presidência.

BAHIA
Rui Costa (PT), Governador do Estado e pré-candidato à reeleição, deverá aparecer no palanque do candidato 
do Partido dos Trabalhadores.

DISTRITO FEDERAL
Rodrigo Rollemberg (PSB), Governador do Distrito Federal e pré-candidato à reeleição, poderá aparecer no 
palanque de Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência, uma vez que, as siglas ensaiam uma aliança 
para o pleito.
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ESPÍRITO SANTO
Paulo Hartung (MDB), Governador do Estado e possível pré-candidato à reeleição, deverá 
aparecer no palanque de Henrique Meirelles, pré-candidato de sua sigla à presidência.

GOIÁS
José Eliton Júnior (PSDB), Governador do Estado e pré-candidato à reeleição, deverá 
aparecer no palanque de Geraldo Alckmin, pré-candidato de sua sigla à presidência.

MATO GROSSO
Pedro Taques (PDT), Governador do Estado e pré-candidato à reeleição, deverá ainda 
definir suas alianças para os candidatos à presidência. Apesar de integrar o mesmo 
partido de Ciro Gomes, mantém uma relação ruidosa com o pré-candidato de sua sigla 
à presidência.

MINAS GERAIS
Fernando Pimentel (PT), Governador do Estado e possível pré-candidato à reeleição, deverá 
aparecer no palanque do candidato do Partido dos Trabalhadores. Apesar da tendência a 
candidatura para a reeleição de Pimentel, o PT começou a discutir a possibilidade de indicação 
da ex-Presidente Dilma Rousseff como o nome a disputar o governo do Estado mineiro.

PARAÍBA
Ricardo Coutinho (PSB), Governador do Estado que ficará de fora das urnas esse ano, 
poderá aparecer no palanque de Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência, uma 
vez que, as siglas ensaiam chapa conjunta no pleito.

RIO GRANDE DO NORTE
Robinson Faria (PSD), Governador do Estado e pré-candidato à reeleição, deverá ainda 
definir suas alianças para os candidatos à presidência.

RIO GRANDE DO SUL
José Ivo Sartori (MDB), Governador do Estado e pré-candidato à reeleição, deverá aparecer 
no palanque de Henrique Meirelles, pré-candidato de sua sigla à presidência.

RONDÔNIA
Confúcio Moura (MDB), Governador do Estado e pré-candidato à reeleição, deverá 
aparecer no palanque de Henrique Meirelles, pré-candidato de sua sigla à presidência. 

RORAIMA
Suely Campos (PP), Governador do Estado e pré-candidata à reeleição, poderá aparecer 
no palanque de Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência, uma vez que, as siglas 
ensaiam aliança para o pleito.

TOCANTINS
Mauro Carlesse (PHS), eleito Governador do Estado para um mandato tampão de junho 
até dezembro desse ano e já pré-candidato à reeleição, devera ainda definir suas alianças 
para os candidatos à presidência.

PIAUÍ
Wellington Dias (PT), Governador do Estado e pré-candidato à reeleição, deverá aparecer 
no palanque do candidato do Partido dos Trabalhadores.

RIO DE JANEIRO
Luiz Fernando Pezão (MDB), Governador do Estado que ficará de fora das urnas esse 
ano, deverá aparecer no palanque de Henrique Meirelles, pré-candidato de sua sigla à 
presidência.



CONTEXTO 
CAPITAIS



A cidade de Aracajú, capital do Estado de Sergipe, tem em seu comando Edvaldo Nogueira (PCdoB) eleito 

para seu segundo mandato, não consecutivo, nas eleições de 2016, em segundo turno, com 52,11%.

Nogueira tem participado ativamente das discussões sobre as chapas que deverão disputar as eleições em 

outubro desse ano, tendo anunciado que trabalhará pela eleição de Belivaldo Chagas (PSD) para Governador 

e de Jackson Barreto (MDB) e André Moura (PSC) para o Senado Federal. Belivaldo é o atual Governador do Estado, 

tendo ascendido ao cargo em decorrência da renúncia de Jackson Barreto (MDB) para a disputa pelo Senado.

Além disso, o Prefeito vem levantando a possibilidade de que sua vice, Eliane Aquino (PT) seja apontada 

como a candidata a vice-Governador na chapa de Belivaldo.  

Além da estruturação da candidatura de outros nomes, Nogueira também já teria definido suas próximas 

disputas, pretendendo concorrer à reeleição nas eleições de 2020 e para Governador do Estado em 2022. 

ARACAJU

PREFEITO 

Edvaldo Nogueira Filho 

IDADE

57 anos

NATURALIDADE

Pão de Açúcar (AL)

 ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Sim



A cidade de Belém, capital do Estado do Pará, é comandada pelo peessedebista Zenaldo Coutinho eleito para 

seu segundo mandato nas eleições de 2016, em segundo turno, com 52,33% dos votos.

Ainda sem uma definição clara sobre em quais articulações políticas deverá circular nas eleições desse ano, 

Zenaldo poderá seguir o caminho de Simão Jatene (PSDB), atual Governador do Estado terminando seu 

segundo mandato, que deverá trabalhar pela eleição de Márcio Miranda (DEM), Deputado Estadual e atual 

Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, para o comando do Estado. 

Além disso, em uma atuação mais direta deverá participar da campanha de reeleição de Flexa Ribeiro (PSDB) 

ao Senado Federal, candidatura essa que deverá também ter o apoio de Jatene que por não ter renunciado 

ao cargo, deverá ficar fora das eleições esse ano.

Quanto a Flexa, o Senador porta-se como um dos principais aliados de Coutinho no cenário político paraense, 

esperando assim uma forte presença do Prefeito tanta nas articulações quanto no palanque do Senador.

BELÉM

PREFEITO 

Zenaldo Coutinho 

IDADE

57 anos

NATURALIDADE

Belém (PA)

PROFISSÃO

Advogado 

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Sim



A cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, é comandada por Alexandre Kalil (PHS), 

eleito para seu primeiro mandato nas eleições de 2016, em segundo turno, com 52,98% dos votos. Muito 

embora tenha figurado como pré-candidato à Câmara dos Deputados esta foi sua primeira candidatura 

e seu lema de campanha foi “Governar para quem precisa. ”

O atual prefeito já era conhecido no meio empresarial e esportivo, foi dirigente do Clube Atlético Mineiro, 

sendo eleito Presidente do Clube em 2008 com cerca de 67% dos votos dos conselheiros. 

Em sua campanha política utilizou o discurso “antipolítico”, afastando sua imagem do político tradicional 

e exaltando sua experiência como gestor. De qualquer forma, seu envolvimento com a política remonta 

de outros tempos. Já foi filiado ao PSDB (2001 a 2012), PSB (2013 a 2014) e em 2016 ingressou no seu 

atual partido.

Kalil estabeleceu uma forma peculiar de governar, aparentemente sem troca de cargos. Em seu alto 

escalão há nomes de esquerda e direita, sendo que a articulação política é cuidada pessoalmente por 

ele. Seu primeiro ano de governo teve altos índices de aprovação, tendo inclusive chegado a primeiro 

lugar das intenções de votos para o Governo de Minas, cargo que o Prefeito declinou em concorrer.

Com a recusa para a participação na disputa, Kalil deverá participar das articulações da campanha de 

Rodrigo Pacheco, candidato do DEM ao Governo do Estado.

BELO HORIZONTE 

PREFEITO 

Alexandre Kalil      

IDADE

59 anos

NATURALIDADE

Belo Horizonte (MG)

PROFISSÃO

Empresário 

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Boa Vista, capital do Estado do Roraima, está sendo comandada por Teresa Surita (MDB) eleita 

para seu terceiro mandato, não consecutivo, nas eleições de 2016, em primeiro turno, com 79,19%.

A sua sigla, o MDB, por meio de Romero Jucá, Senador Federal e líder do Governo de Michel Temer na Casa 

revisora, tentou lançar a candidatura de Teresa para o Governo do Estado de Roraima nas eleições de outubro. 

A Prefeita deu força ao projeto, tendo chegado a confirmar em suas redes sociais a sua pré-candidatura em 

meados de março desse ano, no entanto, posteriormente, declinou a indicação sob a justificativa de que 

permaneceria no cargo em respeito aos seus eleitores. 

Ainda sem nome definido para a disputa, as articulações por uma candidatura do MDB continuam sendo 

tocadas por Jucá, que já foi casado com Teresa. A Prefeita que guarda grande capital político no Estado, tanto 

com o eleitorado quanto com a classe política, deverá participar das negociações e dar suporte à candidatura 

do nome escolhido.

BOA VISTA 

PREFEITA 

Maria Teresa Saenz Surita Guimarães     

IDADE

61 anos

NATURALIDADE

São Manuel (SP)

PROFISSÃO

Turismóloga

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Campo Grande, capital do Estado do Mato Grosso do Sul, é comandada por Marquinhos Trad, 

filiado ao PSD, Emanuel Pinheiro eleito para seu primeiro mandato nas eleições de 2016, em segundo turno, 

com 58,77% dos votos.

Nas eleições desse ano, Marquinhos Trad deverá ter participação direta na campanha eleitoral de seus irmãos, 

Nelson Trad Filho (PTB) que é apontado como pré-candidato ao Senado Federal, tendo se ventilado anterior 

a possibilidade de concorrer ao Governo do Estado, e Fábio Trad (PSD) apontado como pré-candidato a uma 

das cadeiras na Câmara dos Deputados pelo Estado do Mato Grosso do Sul. 

Além da atenção ao clã familiar, Marquinhos, que é tido pela cúpula política sul-mato-grossense como um 

dos principais cabos eleitorais para 2018, deverá também participar da campanha para a reeleição do atual 

Governador, Reinaldo Azambuja (PSDB).

As informações de bastidores ventiladas até o momento apontam uma possível aliança entre o Governador 

e o Prefeito que garantiria a esse último a indicação do nome a figurar como vice na chapa encabeçada pelo 

peessedebista.

Se confirmada a aliança, a participação mais enfática de Marquinhos no Governo do Estado poderia garantir 

a ele espaço maior para as eleições de 2022 quando, caso Azambuja seja reeleito, deverá ser escolhido um 

sucessor para a atual composição governista.

CAMPO GRANDE  

PREFEITO 

Marquinhos Trad 

IDADE

53 anos

NATURALIDADE

Campo Grande (MS)

PROFISSÃO

Advogado 

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Sim



A cidade de Cuiabá, capital do Estado do Mato Grosso, é comandada pelo emedebista Emanuel Pinheiro 

eleito para seu primeiro mandato nas eleições de 2016, em segundo turno, com 60,41% dos votos.

Emanuel declarou que o foco de sua atuação está na gestão da capital mato-grossense de modo que 

iria procurar ficar de fora das articulações políticas eleitorais no Estado para as eleições desse ano, no 

entanto, embora de forma discreta, o Prefeito tem participado de discussões acerca da formatação da 

disputa no Estado e deverá aparecer nos palanques eleitorais de outubro em apoio a candidatos.

Entre os possíveis nomes a serem endossados por Emanuel, ganha destaque o de Wellington Fagundes 

(PR), Senador Federal por Goiás e pré-candidato ao Governo do mesmo Estado. A aproximação com o 

Senador ganhou força após o vice-Prefeito da cidade, Niuan Ribeiro ter se desfiliado do PTB e migrado 

para o PSD a fim de concorrer a uma das vagas na Assembleia Legislativa, a manobra de Ribeiro teria 

sido costurada por Wellington Fagundes com o apoio de Emanuel. 

Além das articulações na candidatura ao Governo Estadual, Emanuel também poderá estar presente 

na campanha de seu filho, Emanuel Filho, apontado como pré-candidato à Câmara dos Deputados 

pelo Estado de Goiás. 

CUIABÁ

PREFEITO 

Emanuel Pinheiro    

IDADE

53 anos

NATURALIDADE

Cuiabá (MT)

PROFISSÃO

Advogado  

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, é comandada por Rafael Greca (PMN) eleito para o mandato 

de 2017 a 2020, em segundo turno, com 53,25% dos votos. Greca já havia sido Prefeito de Curitiba entre 1993 

e 1996 e em sua vida política ocupou os cargos de Vereador, Deputado Estadual e Federal, além de Ministro 

do Esporte e Turismo durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

O Prefeito assumiu publicamente que seu primeiro ano do atual mandato foi difícil, mas alega que isso se deu 

em razão de assumir uma Prefeitura endividada. A rejeição a seu governo chegou a 70% da população.

Dada a fragilidade de seu nome no cenário político, Greca deverá ficar com articulações discretas para as 

eleições desse ano, aproximando-se da campanha de Beto Richa (PSDB) para o Senado Federal, Richa 

renunciou ao governo do Paraná a fim de concorrer ao cargo; e a da de Cida Borghetti (PP), atual Governador 

com a renúncia de Richa, que deverá tentar novo mandato no cargo. 

CURITIBA

PREFEITO 

Rafael Greca   

IDADE

62 anos

NATURALIDADE

Curitiba (PR)

PROFISSÃO

Engenheiro 

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Sim



A cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, tem em seu comando o emedebista Gean 

Loureiro eleito para seu primeiro mandato nas eleições de 2016, em segundo turno, com 50,26%.

A possibilidade de candidatura de Loureiro ao Governo do Estado de Santa Catarina chegou a ser ventilada de 

forma discreta no cenário político do estado catarinense, no entanto, foi afastada de plano pelo Prefeito que 

destacou que 2018 seria o ano da consolidação de sua gestão, uma vez que, o primeiro ano de seu mandato 

teria sido marcado por dificuldades financeiras nos cofres públicos. 

Apesar disso, o Prefeito deverá ser nome forte para as articulações eleitorais, uma vez que, a candidatura de 

Eduardo Pinho Moreira (MDB) para a reeleição ao cargo de Governador do Estado é dada como certa. 

Pinho Moreira ascendeu ao comando do Estado recentemente em decorrência da renúncia de Raimundo 

Colombo (PSD) que irá concorrer a uma das cadeiras do Senado Federal em outubro. A posse do agora 

Governador passou a garantiu maior interlocução de Loureiro com o Executivo Estadual, uma vez que, sua 

relação com Raimundo Colombo não era das mais sólidas

FLORIANÓPOLIS

PREFEITO 

Gean Marques Loureiro 

IDADE

45 anos

NATURALIDADE

Florianópolis (SC)

PROFISSÃO

Advogado  

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Sim



A cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, tem em seu comando o pedetista Roberto Cláudio 

reeleito para seu segundo mandato nas eleições de 2016, em segundo turno, com 53,57%.

Nome ligado ao clã político da família Gomes no Estado do Ceará, Roberto deverá estar presente nas 

eleições desse ano como articulador para a candidatura de Ciro Gomes à presidência da república e 

para a de Cid Gomes para o Senado pelo Estado Cearense. 

Além disso, é apontado como figura importante para as alianças políticas que definirão o apoio à 

candidatura de Camilo Santana (PT) à reeleição no Governo do Estado. Embora seja um nome próximo 

a Santana, o apoio de Cláudio dependerá da formatação a nível federal das alianças a serem forjadas 

entre o PDT, uma vez que, vem perdendo força a criação de uma chapa conjunta entre a referida sigla 

e o PT para a presidência da república.

Além de articulação a nomes já tradicionais da política em nível estadual, o Prefeito de Fortaleza poderá 

também dar sustento a candidatura de outros nomes, entre eles ao de Queiroz Filho, seu chefe de 

gabinete; ao do Vereador Salmito Filho (PDT), Presidente da Câmara Municipal e Fortaleza e ao de 

Mosiah Torgan, ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico na sua gestão. Todos eles negociam 

candidaturas para Casas Legislativas estaduais e federal nas eleições de outubro.

FORTALEZA

PREFEITO 

Roberto Claudio

IDADE

42 anos

NATURALIDADE

Fortaleza (CE)

PROFISSÃO

Médico

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Sim



A cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, tem em seu comando o emedebista Iris Rezende 

reeleito para seu segundo mandato, terceiro não consecutivo, nas eleições de 2016, em segundo turno, 

com 57,70%.

O Prefeito da capital apesar de não ter lançado candidatura para as eleições desse ano, deverá ser um 

dos principais articuladores no pleito de outubro, estando próximo as negociações com o Deputado 

Federal Daniel Vilela (MDB) e com o Senador Ronaldo Caiado (DEM) que são apontados como pré-

candidatos ao Governo do Estado de Goiás. 

A articulação com ambos os nomes tem causado desconforto entre as lideranças políticas do Estado, 

acreditando que Iris estaria voltando-se com o seu próprio partido a fim de costurar a candidatura 

de Caiado, no entanto, Iris já estaria buscando uma aproximação entre os dois pré-candidatos a fim 

de construir uma chapa única para o pleito, o que poderá garantir a ele mais força política no cenário 

estadual e uma interlocução sólida com o executivo estadual caso a referida chapa venha a sair vitoriosa 

no pleito.

GOIÂNIA

PREFEITO 

Iris Rezende   

IDADE

84 anos

NATURALIDADE

Cristanópolis (GO)

PROFISSÃO

Produtor Agropecuário   

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, é comandada por Luciano Cartaxo (PSD) 

reeleito para seu segundo mandato, em primeiro turno, com 59,67% dos votos.

Luciano foi filiado ao Partido dos Trabalhadores até meados de 2015, tendo migrado para o PSD no 

mesmo ano e permanecido na sigla até março desse ano quando se filiou ao Partido Verde sendo o 

atual Presidente da sigla no Estado. 

A migração de Cartaxo para o PV foi vista como uma manobra do Prefeito a fim de concorrer às eleições 

desse ano como candidato ao Governo do Estado, no entanto, ele próprio declinou da hipótese e deve 

permanecer no comando da capital até o final de seu mandato. 

Apesar da ausência nas urnas, Cartaxo deverá participar das articulações políticas para o pleito em 

outubro especulando-se que ele possa trabalhar pela eleição do irmão, Lucélio Cartaxo (PV) em uma 

das cadeiras do Senado Federal. Quanto ao Governo do Estado, poderá negociar apoio a uma chapa do 

PSDB, essa podendo ser encabeçada pelo atual Senador Cássio Cunha Lima (PSDB), ou a participação 

na campanha para um candidato governista, estando Ricardo Coutinho (PSB) terminando seu segundo 

mandato, a candidatura para a continuidade da gestão da sigla socialista poderá ter na frente o nome 

de João Azevêdo (PSB), ex-Secretário de Recursos Hídricos de Coutinho.

JOÃO PESSOA 

PREFEITO 

Luciano Cartaxo      

IDADE

53 anos

NATURALIDADE

Sousa (PB)

PROFISSÃO

Farmacêutico 

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, tem em seu comando Clécio Luis, filiado ao REDE, 

reeleito para seu segundo mandato nas eleições de 2016, em segundo turno, com 60,50%. 

Nas eleições desse ano, Clécio poderá aparecer nos palanques em outubro junto ao Senador Randolfe 

Rodrigues, também do REDE, que poderá ser a escolha do partido para a disputa pelo Governo do 

Estado. Clécio mantém proximidade com Randolfe e, dada sua influência no cenário político amapaense, 

sendo ele o primeiro parlamentar de sua sigla eleito para o comando de uma das capitais brasileiras, 

poderá ser um nome importante para o jogo eleitoral.

Em seu primeiro mandato na Prefeitura, Clécio havia sido eleito pelo PSOL, tendo o apoio do PSB na 

disputa eleitora. A sigla, em 2016, se considerou neutra nas eleições, não tendo declarado apoio direto a 

Clécio. Agora, com as eleições desse ano, poderá ocorrer uma reaproximação entre o Prefeito e os nomes 

do PSB no Estado, uma vez que, discutisse uma possível aliança entre o REDE de Clécio e o PSB, em 

uma candidatura única que unisse Randolfe Rodrigues e João Capiberibe, Senador da sigla socialista. 

MACAPÁ

PREFEITO 

Clécio Luis 

IDADE

46 anos

NATURALIDADE

Belém (PA)

PROFISSÃO

Professor de Ensino Médio  

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Maceió, capital do Estado de Alagoas, tem em seu comando o peessedebista Rui Palmeira 

reeleito para seu segundo mandato nas eleições de 2016, em segundo turno, com 60,27%.

Quanto as eleições desse ano, Palmeira deverá figurar como cabo eleitoral do candidato de sua sigla, 

o PSDB, para a disputa, sendo apontado que a escolha do partido poderá ser pelo Deputado Estadual 

Rodrigo Cunha ou pelo Vereador Kelman Vieira, que é o atual Presidente da Câmara Municipal de 

Maceió.

Apesar da dúvida quanto à escolha, Palmeira já teria iniciado interlocuções junto a Rodrigo Cunha, 

tendo o pré-candidato do PSDB à presidência da república, Geraldo Alckmin, também participado das 

reuniões. A ainda falta de uma decisão definitiva se deve a uma própria dúvida de Cunha que poderá 

optar por uma candidatura para o Senado Federal. 

Em face do cenário, o Prefeito de Maceió deverá ter papel importante nas interlocuções para as eleições 

desse ano a fim de dar suporte à candidatura de seu partido para o comando do Estado alagoano em 

embate direto contra a campanha de reeleição de Renan Filho (MDB) ao cargo. 

MACEIÓ

PREFEITO 

Rui Palmeira

IDADE

41 anos

NATURALIDADE

Maceió (AL)

PROFISSÃO

Advogado

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, tem em seu comando o peessedebista Arthur 

Virgílio Neto reeleito para seu segundo mandato nas eleições de 2016, em segundo turno, com 55,96%.

O Prefeito chegou a anunciar que disputaria as prévias do seu partido para a candidatura à presidência 

da república, no entanto, em fevereiro desse ano, anunciou a desistência da disputa, garantindo maior 

espaço para o nome de Geraldo Alckmin, agora ex-Governador do Estado de São Paulo, ser a indicação 

da sigla tucana. 

Tendo permanecido no cargo de Prefeito, Arthur deverá trabalhar nas eleições desse ano para a 

candidatura de Marcos Rotta (PSDB) ao Governo do Estado. Rotta, que continua como vice-Prefeito da 

capital amazonense, uma vez que, a lei eleitoral não estende ao vice a obrigatoriedade de que o mesmo 

renuncie ao cargo caso tenha o desejo de concorrer a outro cargo eletivo, conta com forte articulação de 

Virgílio Neto, tendo sido o Prefeito um dos principais nomes a costurar a sua troca do MDB para o PSDB 

em meados de julho do ano passado.

MANAUS

PREFEITO 

Arthur Virgílio Neto   

IDADE

72 anos

NATURALIDADE

Manaus (AM)

PROFISSÃO

Diplomata   

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, está sendo comandada por Álvaro Dias 

(MDB) que ascendeu ao comando do Poder Executivo da capital norte-rio-grandense após a renúncia 

de Carlos Eduardo Alves (PDT) em abril desse ano. 

Carlos Eduardo renunciou ao cargo a fim de concorrer ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

nas eleições de outubro e já estaria construindo articulações com o DEM e o MDB para uma possível 

chapa no pleito.

Se confirmada a chapa com o MDB, Álvaro Dias deverá figurar como cabo eleitoral de Carlos Eduardo 

Alves no pleito de outubro.

Apesar da baixa popularidade entre o eleitorado, Álvaro é um nome forte entre as cúpulas políticas 

do no Rio Grande do Norte, já tendo sido por cinco mandatos Deputado Estadual e por um mandato 

Deputado Federal pelo Estado, o que poderá garantir a Carlos Eduardo um forte interlocutor junto as 

lideranças partidárias para futuras alianças no pleito. 

NATAL 

PREFEITO 

Álvaro Costa Dias       

IDADE

58 anos

NATURALIDADE

Caicó (RN)

PROFISSÃO

Médico

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Palmas, capital do Estado do Tocantins, está sendo comandada por Cinthia Ribeiro (PSDB) que ascendeu ao comando do 

Poder Executivo da capital tocantinense após a renúncia de Carlos Amastha (PSB) que concorreu ao Governo do Estado nas eleições 

suplementares, para o chamado mandato “tampão”.  Amastha foi o candidato derrotado por Mauro Carlesse (PHS) e Vicentinho (PR), que 

disputaram o segundo turno no último domingo (24), tendo o candidato do PHS saído vitorioso. Carlesse já estava no comando interino do 

Estado em decorrência de estar à época da convocação das novas eleições na presidência da Assembleia Legislativa do Estado.

A eleição suplementar foi convocada após a cassação do mandato de Marcelo Miranda (MDB) e da Vice Cláudia Lelis (PV) e definiu o 

comando do Estado, agora com Carlesse, até dezembro desse ano.

Carlesse levou o segundo turno com 75,14% dos votos, no entanto, apesar do número aparentemente expressivo, o número de abstenções e 

votos brancos e nulos somou 51,83% do total dos eleitores, ou seja, mais da metade dos eleitores do Estado não optaram por nenhum dos 

candidatos, tendo sido o recorde na história das eleições no Estado e ultrapassando o total de votos dos dois candidatos.

 Além disso, chama atenção o fato de o PHS de Carlesse ser considerado um partido “nanico”, que mesmo contendo apenas 4 parlamentares 

na Câmara dos Deputados e tendo usufruído de apenas 5 segundos em propaganda de televisão derrotou partidos tradicionais como o 

PSB, PR e o PDT.

 Quanto às articulações para a eleição de outubro, a candidatura de Amastha nas eleições suplementares teve total apoio e interlocução 

por parte de Cinthia que deverá também ser nome importante para as eleições de outubro, onde o agora ex-Prefeito deverá disputar 

novamente o comando do Estado, no entanto, dessa vez, para a gestão que seguirá nos próximos 4 anos.

PALMAS

PREFEITA 

Cinthia Ribeiro     

IDADE

41 anos

NATURALIDADE

Anápolis (GO)

PROFISSÃO

Empresária

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, tem em seu comando de Nelson Marchezan 

eleito nas eleições de 2016 para seu primeiro mandato, atingindo 60,50% dos votos, em 2º turno. 

Tendo garantindo bons índices de aprovação para seu primeiro um ano e meio de mandato à frente da capital 

sul-rio-grandense, Marchezan Junior deverá ser nome importante nas eleições de outubro desse ano devendo 

figurar como um dos principais cabos eleitorais para a campanha de Eduardo Leite, ex-Prefeito de Pelotas, 

que é a aposta de seu partido, o PSDB, para o Governo do Estado.

O Projeto para a eleição de Leite tem unidos nomes fortes da sigla peessedebista no Estado e país, entre eles 

o de Geraldo Alckmin, ex-Governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da república, o de Paula 

Mascarenhas, atual Prefeita de Pelotas e, ao mesmo tempo, causado descontentamento entre outras alas 

da sigla que preferiram dar apoio à campanha de reeleição de José Ivo Sartori (MDB) garantindo assim uma 

maior participação do PSDB no governo.

Apesar do suposto racha, a articulação de Marchezan Junior junto a candidatura de Eduardo Leite não deve 

ser abalada, uma vez que, o Prefeito tem se distanciado do MDB em seus acordos junto à Câmara Municipal.

PORTO ALEGRE 

PREFEITO 

Nelson Marchezan Júnior      

IDADE

46 anos

NATURALIDADE

Porto Alegre (RS)

PROFISSÃO

Advogado

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, tem em seu comando o peessedebista Hildon de 

Lima Chaves eleito para seu primeiro mandato nas eleições de 2016, em segundo turno, com 65,15%.

A sigla do Prefeito, o PSDB, ainda não bateu o martelo quanto ao nome que deverá apoiar ou lançar como 

candidato para o Governo do Estado de Rondônia nas eleições de outubro desse ano, no entanto, especulações 

apontam que Mariana Carvalho, Deputada Federal pelo Estado, poderá ser a aposta do partido. 

Caso o PSDB confirme a candidatura, Hildon deverá participar das negociações eleitorais para a candidatura, 

uma vez que, mantém boa relação com a Deputada. Apesar disso sua presença nos palanques da disputa 

poderá ser discreta, uma vez que, o Prefeito enfrenta altos índices de rejeição entre o eleitoral da capital 

rondoniense. 

Além disso, Chaves vem perdendo força política também entre os Vereadores da Câmara Municipal, tendo 

perdido apoio de boa parte da base que esteve presente com ele nos primeiros meses da gestão. Em 

março desse ano, um grupo de 10 Vereadores da Casa chegou a articular a apresentação de um pedido de 

impeachment do Prefeito, no entanto, a medida foi descontinuada

PORTO VELHO 

PREFEITO 

Hildon de Lima Chaves     

IDADE

49 anos

NATURALIDADE

Recife (PE)

PROFISSÃO

Empresário

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Recife, capital do Estado de Pernambuco, tem em seu comando Geraldo Júlio, filiado ao PSB, 

reeleito para seu segundo mandato, em segundo turno, com 61,30% dos votos. 

Quanto as eleições desse ano, Geraldo Júlio deverá figurar como cabo eleitoral do candidato de sua sigla, o 

PSB, Paulo Câmara, atual Governador do Estado que tentará a reeleição.  

Júlio deverá ser peça importante nos acordos políticos de sua sigla, já figurando em posição central nas 

articulações junto ao Partido dos Trabalhadores, que tenta ser cooptado por Paulo Câmara para uma 

candidatura única, uma vez que, a sigla petista estuda o lançamento da candidatura de Marília Arraes, 

Vereadora na Câmara Municipal de Recife, para o comando do Estado Pernambucano. 

Apesar da possível aliança entre os partidos, Marília tem sido uma das principais opositoras da gestão de Júlio 

no comando da capital do Estado, tendo inclusive apresentado requerimento na Câmara Municipal solicitando 

ao Supremo Tribunal Federal o envio de cópias de acordos de delação premiada da Operação Lava Jato em 

que supostamente o Prefeito estaria sendo citado.

RECIFE

PREFEITO 

Geraldo Júlio  

IDADE

47 anos

NATURALIDADE

Recife (PE)

PROFISSÃO

Administrador 

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Sim



A cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, está sendo comandada por Socorro Neri (PSB) que 

ascendeu ao comando do Poder Executivo da capital acreana após a renúncia de Marcus Alexandre 

(PT) em abril desse ano.

Marcus renunciou ao cargo a fim de concorrer ao Governo do Estado do Acre nas eleições de outubro, 

figurando agora como a aposta do Partido dos Trabalhadores para a continuidade da gestão petista 

que já dura 19 anos no Poder Executivo do Estado.

Tião Viana (PT), atual Governador do Estado que está terminando seu segundo mandato, não deverá 

concorrer nas eleições desse ano e deverá figurar como cabo eleitoral de Marcus Alexandre na disputa 

pelo comando do Acre e ainda como interlocutor na campanha para a reeleição de seu irmão, Jorge 

Viana (PT), para o Senado Federal.

A campanha de Marcus Alexandre deverá ainda ser endossada por Socorro Neri que tem ganhado 

projeção em todo o Estado com a sua ascensão para o comando da capital. 

RIO BRANCO 

PREFEITA 

Maria do Socorro Neri

IDADE

51 anos

NATURALIDADE

Tarauaca (AC)

PROFISSÃO

Professora de Ensino Superior

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Sim



A cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado fluminense, é comandada por Marcelo Crivella (PRB) eleito 

para seu primeiro mandato, em segundo turno, com 59,36% dos votos. Para assumir a cidade do Rio de 

Janeiro, Crivella renunciou à sua cadeira no Senador Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, cargo esse 

que deveria ocupar até o final desse ano.

Crivella chegou a concorrer ao Governo do Estado do Rio por duas vezes, em 2006 e 2014, e à Prefeitura 

do Rio em 2008, no entanto, havia sido derrotado na disputa eleitoral. 

Já para as eleições desse ano, Crivella poderá figurar como cabo eleitoral de Índio da Costa (PSD), que 

integrou a composição de seu governo até o começo desse ano, tendo ocupado o cargo de Secretário 

de Urbanismo e Infraestrutura e Habitação.

A candidatura de Índio para o cargo já tem o apoio do PRB e também é endossada pela Igreja Universal 

da qual Crivella é bispo, fazendo assim com que o Prefeito seja peça importante nas articulações políticas 

para a disputa.

Dado o cenário, o atual Governador do Estado fluminense, Luiz Fernando Pezão (MDB), e Crivella 

estarão em polos opostos em outubro, uma vez que, o chefe do executivo estadual deverá participar 

da campanha para a eleição de Eduardo Paes (MDB) para o comando do Estado, fazendo com eu 

acentuasse ainda mais a distância entre a Prefeitura e o Governo Estadual. 

RIO DE JANEIRO 

PREFEITO 

Marcelo Crivella      

IDADE

60 anos

NATURALIDADE

Rio de Janeiro (RJ)

PROFISSÃO

Engenheiro Civil, Escritor e Bispo

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, tem em seu comando o democrata Antônio Carlos 

Magalhães Neto, ACM Neto, reeleito para seu segundo mandato nas eleições de 2016, em primeiro 

turno, com 73,99%.

ACM chegou a ser apontado como o candidato de sua sigla para a disputa pelo Governo do Estado, no 

entanto, desistiu da indicação, dando espaço para a candidatura de José Ronaldo, também do DEM, 

que renunciou à Prefeitura de Feira de Santana a fim de concorrer ao pleito; Além da candidatura para 

o Executivo Estadual, até o começo desse ano especulou-se também sobre uma possível participação 

de ACM na chapa presidencial do PSDB, capitaneada, até o momento, por Geraldo Alckmin, apontando 

o Prefeito de Salvador como o nome a disputar a vice-presidência da república.

Sem ter se concretizado nenhuma das hipóteses, ACM deverá ser nome forte para os palanques 

eleitorais de outubro, devendo figurar como forte articulador para as candidaturas de seu partido, entre 

as principais a de José Ronaldo para o Governo do Estado e a do atual Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia, para a presidência da república, caso a mesma seja concretizada. 

SALVADOR

PREFEITO 

AACM Neto   

IDADE

39 anos

NATURALIDADE

Salvador (BA)

PROFISSÃO

Advogado  

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, tem em seu comando o pedetista Edivaldo 

Holanda Júnior reeleito para seu segundo mandato nas eleições de 2016, em segundo turno, com 53,94%.

Quanto as eleições desse ano, Holanda Júnior deverá ser o principal cabo eleitoral para a candidatura 

de Flávio Dino (PCdoB) para a reeleição ao cargo de Governador do Maranhão, tendo chegado a ser 

apontado como possível vice de Dino na chapa pelo Executivo estadual. Especulações apontam que 

Edivaldo poderá ser o futuro sucessor de Dino no Governo do Estado caso o mesmo saia vitorioso nas 

eleições desse ano, sendo a proposta que o Prefeito concorra ao cargo de Governador em 2022.

Além disso, o Prefeito tem sido um nome próximo ao de Ciro Gomes, devendo trabalhar pela candidatura 

do ex-Ministro à presidência da república em outubro e também ao de Carlos Lupi, Presidente do PDT, 

o que poderá garantir a captação de maior força política e sua projeção a nível nacional.

SÃO LUÍS

PREFEITO 

Edivaldo Holanda Júnior 

IDADE

39 anos

NATURALIDADE

São Luís (MA)

PROFISSÃO

Advogado e Empresário  

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Sim



A cidade de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, está sendo comandada por Bruno Covas (PSDB) que 

ascendeu ao comando do Poder Executivo da capital paulistana após a renúncia de João Dória (PSDB) em 

abril desse ano.

Dória renunciou ao cargo a fim de concorrer ao Governo do Estado de São Paulo nas eleições de outubro, no 

entanto, sua sigla ainda estaria analisando a possibilidade de ele ser o indicado para disputa pela presidência 

da república, o que causaria a necessidade de um rearranjo para o nome de Geraldo Alckmin, apontado como 

o pré-candidato da sigla até o momento.

Independente da formatação da campanha do PSDB, Bruno Covas deverá estar presente nos palanques 

de outubro junto aos candidatos. De família de nome tradicional na política, o agora Prefeito ganhou força com a 

ascensão para a Prefeitura de São Paulo, levando com ele nomes como o de Eduardo Tuma, ex-Vereador na capital 

paulista e atual Secretário da Casa Civil da cidade, que deverá também participar das articulações políticas. 

SÃO PAULO 

PREFEITO 

Bruno Covas 

IDADE

38 anos

NATURALIDADE

Santos (SP)

PROFISSÃO

Advogado  

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Sim



A cidade de Teresina, capital do Estado do Piauí, tem em seu comando o peessedebista Firmino Filho 

reeleito, em primeiro turno, nas eleições de 2016 para seu quarto mandato, não consecutivo, na cidade, 

atingindo 51,14% dos votos.

Firmino chegou a ser apontado como a aposta de seu partido, o PSDB, para a disputa do Governo do 

Estado nas eleições desse ano, no entanto, declinou a indicação e deverá permanecer no cargo até o 

final de seu mandato em 2020.

Com a recusa do Prefeito, a indicação do PSDB direcionou-se ao nome de Deputado Luciano Nunes 

que figura agora como pré-candidato da sigla para a disputa. O apoio de Firmino ao nome de Nunes 

era dado como incerto até meados de abril desse ano, uma vez que, pairavam especulações sobre uma 

possível desavença entre os dois, no entanto, o Prefeito declarou que deverá participar da campanha e 

dará apoio a Luciano enquanto candidato ao Governo. 

Além disso, Firmino tem articulado para que a campanha de Luciano ao Governo do Estado torne-se 

a principal frente de oposição à campanha de reeleição de Wellington Dias (PT) para o comando do 

executivo piauiense para os próximos quatro anos.  

TERESINA

PREFEITO 

Firmino Filho      

IDADE

54 anos

NATURALIDADE

Teresina (PI)

PROFISSÃO

Economista e Professor 

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não



A cidade de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, tem em seu comando Luciano Rezende, filiado 

ao PPS, reeleito para seu segundo mandato nas eleições de 2016, em segundo turno, com 51,19%.

Nas eleições desse ano, Luciano deverá figurar como cabo eleitoral de algum dos nomes que sua sigla 

lançará para a disputa, entre eles o de Fabrício Gandini, seu ex-Secretário de Gestão, Planejamento 

e Comunicação. Gandini, que era chamado de “supersecretário” pela classe política de Vitória, em 

decorrência de sua proximidade e influência junto a Luciano, poderá ser a escolha do Prefeito para 

sua sucessão nas eleições de 2020, assim, a vitória de Gandini para uma possível disputa para a 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo poderia garantir a ele a projeção necessária para as próximas 

eleições municipais.

Além da candidatura de Gandini, Luciano deverá estar próximo também a Renato Casagrande (PSB) 

que é apontado como pré-candidato ao Governo do Estado e ao de Sergio Majeski, Deputado Estadual 

no Espírito Santo filiado recentemente ao PSB após deixar o PSDB, que deverá concorrer ao Senado 

Federal. O Prefeito mantém forte articulação junto a Majeski, tendo buscado a cooptação dele para o 

quadro de filiados do PPS.

VITÓRIA

PREFEITO 

Luciano Rezende   

IDADE

56 anos

NATURALIDADE

Cachoeira do Itapemirim (ES)

PROFISSÃO

Médico 

ALIADO GOVERNO DO ESTADO

      Não
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