
Análise detalhada de cada governador



TIÃO VIANA (PT)

WALDEZ GOÉS (PDT)

RENAN FILHO (PMDB)

AMAZONINO MENDES (PDT)

ACRE

AMAPÁ

ALAGOAS

AMAZONAS

Em seu segundo mandato consecutivo a frente do Governo 
do Estado do Acre, Tião Viana deverá tentar uma vaga no 
Senado Federal nas eleições do próximo ano. Especulações 
apontam que o atual Prefeito de Rio Branco, capital do 
Estado, Marcus Alexandre (PT) poderá ser o candidato petista 
para a vaga deixada por Tião.

Em seu primeiro mandato como Governador do Estado do 
Amapá, Waldez já tem indicado a sua candidatura para o 
próximo ano em busca da reeleição. Partidos como PSDB e 
PMDB já estariam em conversa com o Governador para uma 
futura aliança para o próximo ano. 

Primeiro colocado nas intenções de voto para o Governo do 
Estado do próximo ano, Renan Filho deverá tentar a ree-
leição. Em seu primeiro mandato, o Governador é filho de 
Renan Calheiros (PMDB), Senador da República pelo Estado 
Alagoano. 

Tendo assumido o Governo do Amazonas a menos de um 
mês, em decorrência da realização de eleições suplementa-
res dado o afastamento do agora ex-Governador José Melo 
(PROS), as especulações sobre uma possível reeleição de 
Amazonino são baixas.



RUI COSTA (PT)

WALDEZ GOÉS (PDT)

CAMILO SANTANA (PT)

PAULO HARTUNG (PMDB)

BAHIA

RODRIGO ROLLEMBERG 

CEARÁ

ESPÍRITO SANTO

Rui Costa já articula sua candidatura em busca da reeleição 
no próximo ano. Novamente com forte articulação de Jaques 
Wagner, que é apontada como candidato petista ao Senado 
Federal, a candidatura de Costa poderá contar como princi-
pal adversário o atual Prefeito de Salvador, capita do Estado 
baiano, ACM Neto (DEM).

Cumprindo seu primeiro mandato como Governador do Dis-
trito Federal, Rodrigo Rollemberg ainda não mostra certeza 
sobre sua candidatura para tentar reeleição para o cargo. 
Com a pulverização da base de apoio, que incluia partidos 
como PPS e PDT, de sua eleição em 2014, o Governador e 
seu partido passam a cogitar a possibilidade de escolha de 
um sucessor ao invés da reeleição, para que não haja grande 
desgaste da sigla socialista.

Embora pairem sobre Camilo Santana especulações sobre 
uma possível mudança de partido, migrando para o PDT, a 
busca da reeleição em 2018 do atual petista é dada como 
certa. Especula-se também sobre uma possível aliança do 
Governador com os irmãos Gomes, Ciro e Cid, possíveis can-
didatos à Presidência e ao Senado Federal respectivamente. 

Cumprindo seu terceiro mandato como Governador do Espíri-
to Santo, Paulo Hartung ainda não demonstra certeza sobre 
sua candidatura à reeleição em 2018, especula-se que o Chefe 
do Executivo Espírito-santense possa se lançar para outros 
mandatos, tendo já sido ventilada hipótese de candidatura à 
Presidência e, até mesmo, para o Governo do Rio de Janeiro.



MARCONI PERILLO (PSDB)

PEDRO TAQUES (PSDB)

FLÁVIO DINO (PCDOB)

REINALDO AZAMBUJA (PSDB)

GOIÁS

MATO GROSSO

MARANHÃO

MATO GROSSO DO SUL

Em seu segundo mandato consecutivo a frente do Gover-
no do Estado de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) não poderá 
concorrer a um novo mandato para o cargo em 2018, sendo 
apontado como um dos possíveis candidatos do PSDB para 
uma das cadeiras de Minas Gerais no Senado Federal. 

Com perfil moderado, Pedro Taques, que está em seu primei-
ro mandato à frente do Governo do Estado do Mato Grosso, 
vem declarando a possibilidade de sua candidatura à ree-
leição em 2018 desde agosto deste ano. Em 2014, foi eleito 
pelo PDT, tendo migrado para o PSDB em meados de 2015 
que já declarou que a recondução do Governador ao cargo é 
o principal projeto da sigla no Mato Grosso.

O Governador do Maranhão deverá tentar reeleição no próx-
imo ano e ao que as pesquisas eleitorais divulgadas até o 
momento indicam, deverá ter como principal rival na disputa 
a ex-Governadora Roseana Sarney (PMDB). Com cenários 
diversos, as porcentagens indicam um segundo turno entre 
Dino e Roseane.

Em seu primeiro mandato à frente do Governo do Estado do 
Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja tem sido discreto ao 
comentar a possibilidade de sua candidatura para reeleição no 
próximo ano, tendo destacado que a agenda política eleitoral 
do PSDB no Estado só começará a ser traçada após o carna-
val do próximo ano. Apesar disso, especulações apontam que 
Azambuja, caso não concorra as eleições, poderia tentar uma 
vaga na Câmara Federal. 



FERNANDO PIMENTEL (PT) SIMÃO JATENE (PSDB)

MINAS GERAIS PARÁ

Sem grandes manifestações sobre a possibilidade de uma 
candidatura para reeleição, Fernando Pimentel estaria ana-
lisando os cenários para o pleito e considerando até mesmo 
a possibilidade de disputa por uma vaga no Senado Federal. 
Correligionários do Governador, dada as investigações que o 
envolvem, teriam indicado a ele que desistisse da reeleição 
para que não houvesse o risco de, em caso de derrota, perd-
er o foro privilegiado ou ter seu governo desgastado em um 
eventual segundo turno. 

Em seu segundo mandato consecutivo a frente do Governo do 
Estado do Pará, Simão Jatene (PSDB) não poderá concorrer 
a um novo mandato para o cargo em 2018, sendo apontado 
como uma das possíveis apostas do PSDB para uma das ca-
deiras no Senado Federal. 

PEDRO TAQUES (PSDB) BETO RICHA (PSDB)

RICARDO COUTINHO (PSB) PARANÁ

Em seu segundo mandato consecutivo a frente do Governo 
do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB) não poderá 
concorrer a um novo mandato para o cargo em 2018, especu-
lando-se sobre a possibilidade do Governador ser a aposta do 
PSB para uma das cadeiras no Senado Federal ou de que ter-
mine seu mandato, trabalhando pela eleição de um sucessor 
e dos nomes a comporem a bancada da Paraíba no Senado. 

Em seu segundo mandato consecutivo a frente do Governo do 
Estado do Paraná, Beto Richa (PSDB) não poderá concorrer 
a um novo mandato para o cargo em 2018, sendo apontado 
como a principal aposta do PSDB para uma das cadeiras no 
Senado Federal.



PAULO CÂMARA (PSB) WELLINGTON DIAS (PT)

PERNAMBUCO PIAUÍ

A candidatura de Paulo Câmara para a reeleição em 2018 é 
dada como certa no cenário político pernambucano, tendo 
sido esta a principal pauta do Congresso do PSB realizado no 
Estado em meados de agosto. Opositores acusam o Gover-
nador de já ter iniciado sua campanha, dado o aumento de 
quantidade de viagens que o mesmo tem realizado para o 
interior do estado, a fim de estreitar comunicação com lider-
anças locais e com a população pernambucana. 

De olho em sua candidatura para reeleição ao posto de Chefe 
do Executivo Piauiense, que já é dada como certa pela cúpu-
la política do Estado, Wellington Dias tem realizado reuniões e 
aproximado aliados a fim de construir uma sólida base políti-
ca para o próximo ano. Partidos como PP, PMDB, PDT, PSD, 
PR e Pode estariam na mira do atual Governador para uma 
possível coligação. 

LUIZ FERNANDO PEZÃO (PMDB) ROBISON FARIAS (PSD)

RIO DE JANEIRO RIO GRANDE DO NORTE

Em seu segundo mandato consecutivo a frente do Governo 
do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PSDB) não 
poderá concorrer a um novo mandato para o cargo em 2018. 
Com futuro ainda incerto, dadas as investigações que pairam 
sobre seu nome, Pezão deverá trabalhar pela eleição de um 
sucessor, estando o PMDB ainda em discussão sobre a pos-
sibilidade de uma candidatura autônoma ou apoio a outro 
partido. Marcelo Crivella (PRB), atual Prefeito da capital flumin-
ense, tem se destacado nas pesquisas como nome favorito à 
sucessão do peemedebista.

Dada como certa, a candidatura de Robinson Farias (PSD) em 
busca de sua reeleição para o comando do Executivo norte-
rio-grandense já estaria ganhando corpo e aliados no Esta-
do. Partidos como PR e o PSDB, por meio de interlocuções 
do Deputado Rogério Marinho (PSDB), teriam se aproximado 
de Farias a fim de construir uma aliança para o próximo ano. 
Como rival do Governador para a disputa, é apontada Fátima 
Bezerra (PT), Senadora do Estado. 



JOSÉ IVO SARTORI (PMDB) CONFÚCIO MOURA (PMDB)

RIO GRANDE DO SUL RONDÔNIA

Governador do Rio Grande do Sul em seu primeiro manda-
to, Sartori já estaria em curso com as articulações para sua 
candidatura à reeleição no próximo ano. Especulações apon-
tam que o desejo do Governador é construir uma coligação 
entre PMDB, PP, PSB e PSDB, de modo a viabilizar sua ree-
leição, tendo como vice Eduardo Leite (PSDB), ex-Prefeito de 
Pelotas. Também articula a recondução de Ana Amélia (PP) 
a uma das cadeiras no Senado Federal e a eleição de Beto 
Albuquerque (PSB) para a outra vaga na Casa revisora. 

Em seu segundo mandato consecutivo a frente do Governo do 
Estado de Rondônia, Confúcio Moura não poderá concorrer a 
um novo mandato para o cargo em 2018, sendo especulada a 
possibilidade de o pemedebista concorrer a uma das cadeiras 
das Casas Legislativas do Senado Federal, Câmara ou Senado. 

SUELY CAMPOS (PP) RAIMUNDO COLOMBO (PSD)

RORAIMA SANTA CATARINA

Em seu primeiro mandato à frente do Governo do Estado de Ro-
raima, Suely Campos tem feito suspense sobre a possibilidade 
de lançar sua candidatura para reeleição no próximo ano, desta-
cando que alianças e conjunturas políticas só serão discutidas a 
partir de abril do próximo ano. Apesar disso, sua participação no 
pleito é dada como certa e já tem movimentado partidos como 
PT, PODE e PDT para uma possível futura aliança. 

Em seu segundo mandato consecutivo a frente do Governo do 
Estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo deverá tentar 
uma vaga no Senado Federal nas eleições do próximo ano. 
Para o novo projeto político, especula-se que Colombo possa 
deixar a Chefia do Executivo Estadual em janeiro de 2018, de 
modo que o cargo ficaria com Eduardo Pinho Moreira (PMDB), 
atual vice-Governador, o que poderia viabilizar uma candida-
tura autônoma da sigla em 2018.



GERALDO ALCKMIN (PSDB) JACKSON BARRETO (PMDB)

SÃO PAULO SERGIPE

Em seu segundo mandato consecutivo a frente do Gover-
no do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin não poderá 
concorrer a um novo mandato para o cargo em 2018, sendo 
apontado como um dos possíveis candidatos do PSDB para 
a Presidência da República. João Dória (PSDB), Prefeito da 
capital paulista, parece disputar com Alckmin a candidatura 
do PSDB ao comando do Palácio do Planalto. 

Em seu segundo mandato consecutivo a frente do Governo do 
Estado do Sergipe, Jackson Barreto não deverá concorrer a um 
novo mandato para o cargo em 2018, sendo apontado como 
a principal aposta do PMDB para ocupar uma das cadeiras no 
Senado Federal.

SUELY CAMPOS (PP)

MARCELO MIRANDA 

Em seu terceiro mandato como Governador do Estado do To-
cantins, a candidatura de Marcelo Miranda para a reeleição em 
2018 é dada como certa no cenário político tocantinense. Primei-
ro colocado nas pesquisas eleitorais divulgadas até o momento, 
Miranda deverá ter como principal rival na corrida pela chefia do 
governo estadual, o atual prefeito de Palmas, capital do Estado, 
Carlos Amastha (PSB). 
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