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Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 156 milhões de brasileiros estão aptos 
a votar nas eleições de 2022. No dia 2 de outubro, serão escolhidos um presidente 
da República, 27 governadores de estado e do Distrito Federal, 27 senadores, 513 
deputados federais, além de deputados estaduais e distritais.

A Confederação Nacional do Transporte acompanha o cenário político-eleitoral e 
apresenta as principais informações até o presente momento. 

Candidatos à 
Presidência da República
Foram oficializados, junto ao TSE, 12 registros de candidaturas à Presidência da República.  

CANDIDATO(A) VICE PARTIDO COLIGAÇÃO
Ciro Gomes Ana Paula Matos PDT PDT

Constituinte Eymael Professor Bravo DC DC
Felipe D’Ávila Tiago Mitraud NOVO NOVO

Jair Bolsonaro Braga Netto PL Pelo Bem do Brasil
Léo Péricles Samara Martins UP UP

Lula Geraldo Alckmin PT Coligação Brasil 
da Esperança

Pablo Marçal Fátima Pérola Neggra PROS PROS
Roberto Jefferson Padre Kelmon PTB PTB

Simone Tebet Mara Gabrilli MDB Coligação Brasil 
para Todos

Sofia Manzano Antonio Alves PCB PCB
Soraya Thronicke Marcos Cintra UNIÃO UNIÃO

Vera Lúcia Raquel Tremembé PSTU PSTU
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Oficialmente, a campanha eleitoral teve início no dia 16 
de agosto, com a oficialização das candidaturas. Já as 
inserções nas rádios e redes de televisão estão previstas 
para ocorrerem entre os dias 26/8 e 29/9. As propagandas 
de candidatos a presidente da República e deputado federal 
serão vinculadas às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, 
das 13h às 13h12 e das 20h30 às 20h42, para as redes de 
televisão; e das 7h às 7h12 e das 12h às 12h12, nas rádios.  
Já as propagandas para senador da República, deputado 
estadual e governador serão exibidas às segundas, quartas e 
sextas-feiras.

Propaganda eleitoral 
e tempo de TV

Pesquisa CNT/MDA
No dia 31 de agosto, a CNT apresentou o resultado da 153ª rodada da sua Pesquisa de 
Opinião. Entre os pontos abordados, estão a impressão da população sobre o atual governo 
e as intenções de voto para o cargo de presidente da República. 

Segundo os dados apurados, houve uma melhora na avaliação do governo do presidente 
Jair Bolsonaro, com o aumento de sete pontos percentuais, quando comparado com o início 
do ano. Na aprovação pessoal, também se observa a elevação de sete pontos percentuais 
desde fevereiro. Contudo, ambas as avaliações ainda permanecem com predominância 
negativa. 

Em relação à eleição para presidente da República no primeiro turno, o ex-presidente Lula 
está oito pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro, o que configura uma 
redução de um ponto em relação a maio. Para um eventual segundo turno, Lula apresenta-
se 11 pontos à frente, embora tenha três pontos a menos do que em maio. Os demais 
candidatos não apresentaram sinais de crescimento.
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Intenções de voto 

A pesquisa é feita em 
parceria com o Instituto 
MDA. Conheça todos os 
dados apresentados na 153ª 
rodada: clique aqui.  

https://cnt.org.br/documento/9a934bd0-9675-4619-86ca-33a22ee6a17c
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Demais pesquisas de opinião

Diversos institutos protocolaram suas pesquisas no Tribunal Superior Eleitoral, durante o 
mês de agosto. Todas apontam que o candidato Lula está em primeiro lugar, nas intenções 
de voto, seguido do atual presidente Jair Bolsonaro. A diferença entre os dois candidatos 
varia de três a cinco pontos percentuais. Em terceiro lugar, aparece Ciro Gomes; e, em quarto 
lugar, a candidata Simone Tebet.  
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Candidatos ao Senado Federal 
e à Câmara dos Deputados

Nove em cada dez deputados federais estão na disputa pela reeleição. Ao todo, 448 
deputados buscam renovar seus mandatos por mais quatro anos. Os partidos com mais 
candidatos à reeleição para a Câmara dos Deputados são:

Segundo dados do TSE, 10.407 pessoas se candidataram para uma das 513 vagas da 
Câmara dos Deputados. Contudo, a eleição para deputados segue o sistema proporcional, 
isto é, existem fatores, além do voto, para que uma cadeira seja ocupada no Parlamento. 

No Brasil, nenhum estado pode ter menos de oito deputados federais e, também, não pode 
contar com mais de 70 deputados. Na proporção de cada estado, o número de votos de 
cada partido é dividido pelo quociente eleitoral; e o resultado indica a quantas vagas cada 
partido tem direito. O resultado é o que chamamos de quociente partidário. 

Estados X Cadeiras no Parlamento

70 
(bancada atual: 
77 deputados)

53
(bancada atual: 
56 deputados)

44
(bancada atual:
58 deputados)

44
(bancada atual:
46 deputados)

44
(bancada atual:
51 deputados)

Acre 
8 vagas

Maranhão
18 vagas

Rio de 
Janeiro

46 vagas

Alagoas
9 vagas

Mato 
Grosso
8 vagas

Rio Grande 
do Norte
8 vagas

Minas 
Gerais

53 vagas

Rondônia 
8 vagas

Amapá
8 vagas

Mato 
Grosso do 

Sul
8 vagas

Rio Grande 
do Sul

31 vagas

Amazonas
8 vagas

Bahia
39 vagas

Pará
17 vagas

Roraima
8 vagas

Ceará
22 vagas

Paraíba
12 vagas

Santa 
Catarina
16 vagas

Distrito 
Federal
8 vagas

Paraná
30 vagas

São Paulo
70 vagas

Espírito 
Santo

10 vagas

Pernambuco
25 vagas

Sergipe
8 vagas

Goiás
17 vagas

Piauí
10 vagas

Tocantins
8 vagas
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O Senado Federal fará a renovação de um terço do seu colegiado, isto é, 27 senadores serão 
eleitos ou reeleitos para o cargo. Dos atuais senadores com mandato até fevereiro de 2023, 
14 tentam dar continuidade à sua gestão. São eles: 

Acir Gurgacz (PDT/RO) Omar Aziz (PSD/AM)
Alexandre Silveira (PSD/MG) Otto Alencar (PSD/BA)
Álvaro Dias (Podemos/PR) Roberto Rocha (PTB/MA)
Dario Berger (PSB/SC) Romário (PL/RJ)
Davi Alcolumbre (União/AP) Rose de Freitas (MDB/ES)
Guaracy Batista da Silveira (Avante/TO) Telmário Mota (Pros/RR)
Kátia Abreu (PP/TO) Wellington Fagundes (PL/MT)
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Calendário TSE – 
Principais datas 

26 de agosto Início da propaganda eleitoral obrigatória nas rádios e nas TVs.

12 de setembro

Data em que todos os pedidos de registro aos cargos de governador; vice-
governador; senador; suplentes; deputados federais, estaduais e distritais; inclusive 
os impugnados e os respectivos recursos; devem estar julgados pelos Tribunais 
Regionais Eleitorais e devem estar publicadas as respectivas decisões.

12 de setembro

Data em que todos os pedidos de registro aos cargos de presidente e vice-
presidente da República, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, 
devem estar julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e devem estar publicadas as 
respectivas decisões.

17 de setembro Data a partir da qual nenhuma candidata ou nenhum candidato poderá ser detido(a) 
ou preso(a), salvo em flagrante delito.

20 de setembro
Último dia para reclamação contra o quadro geral de percursos e horários 
programados para o transporte de eleitoras e eleitores no primeiro e eventual 
segundo turnos de votação.

26 de setembro

Último dia para o registro, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), 
das pesquisas de opinião pública realizadas em data anterior ao dia das eleições, 
para conhecimento público, relativas ao pleito ou aos(às) candidatos(as), que se 
pretenda divulgar no próprio dia das eleições.

29 de setembro Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão 
relativa ao primeiro turno.

29 de setembro

Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de 
comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8h e as 24h, com 
exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por 
mais duas horas.

30 de setembro

Último dia para a divulgação paga, na imprensa escrita, e reprodução, na internet, de 
jornal impresso, de até dez anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas 
diversas, para cada candidata ou candidato, no espaço máximo, por edição, de um 
oitavo de página de jornal padrão e de um quarto de página de revista ou tabloide.

1º de outubro Último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de 
som, entre 8h e 22h.

1º de outubro Último dia, até as 22h, para a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata 
ou passeata, acompanhados ou não por carro de som. 

2 de outubro Dia das Eleições – 1º turno.

O TSE elaborou um manual para os 
eleitores. 

Clique e acesse 
o Guia do Eleitor 
Consciente.

https://www.tse.jus.br/hotsites/catalogo-publicacoes/pdf/guia-do-eleitor-consciente.pdf
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Saiba mais

Até o presente momento, várias rodadas de debates foram realizadas com os candidatos à 
Presidência da República. Conheça o que os candidatos estão falando: 

RODADA DE DIÁLOGO COM OS PRESIDENCIÁVEIS

Programa ou 
Instituição Data Candidato(a) Link do evento

CNI 29/6/2022 Simone Tebet
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/
propostas-da-industria-para-eleicoes/home/#dialogo_
videos 

CNI 29/6/2022 Ciro Gomes
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/
propostas-da-industria-para-eleicoes/home/#dialogo_
videos  

CNI 29/6/2022 Jair Bolsonaro
https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/
propostas-da-industria-para-eleicoes/home/#dialogo_
videos  

 CNT 28/7/2022 Lula https://youtu.be/fGRTVRFm1Mk

Roda Viva 8/8/2022 Simone Tebet https://youtu.be/GmZVSq5jbPw

Roda Viva 15/8/2022 Ciro Gomes https://youtu.be/V-8cDUXthpU

Jornal 
Nacional 22/8/2022 Jair Bolsonaro https://youtu.be/LEWo7SlCokk

Jornal 
Nacional  23/8/2022 Ciro Gomes https://globoplay.globo.com/v/10875842/

Grupo Globo 25/8/2022 Simone Tebet https://twitter.com/i/status/1562817269712859138
Jornal 
Nacional  25/8/2022 Lula https://globoplay.globo.com/v/10882697/

Jovem Pan 25/8/2022 Ciro Gomes https://youtu.be/R-NdR0XkDys
Jovem Pan 26/8/2022 Simone Tebet https://youtu.be/mvAHAoCNKmU
Grupo Globo 26/8/2022 Ciro Gomes https://youtu.be/ux997CIrCYg
Jornal 
Nacional 26/8/2022 Simone Tebet https://globoplay.globo.com/v/10886347/

CNN 29/8/2022 Simone Tebet https://youtu.be/7FJcjDBr52s

CNN 30/8/2022 Luiz Felipe 
D’Ávila https://youtu.be/kttf6GzKjBM

CNN 1º/9/2022 Ciro Gomes https://youtu.be/mdP-roUajEI

https://youtu.be/fGRTVRFm1Mk
https://youtu.be/GmZVSq5jbPw
https://youtu.be/V-8cDUXthpU
https://youtu.be/LEWo7SlCokk
https://globoplay.globo.com/v/10875842/
https://twitter.com/i/status/1562817269712859138
https://globoplay.globo.com/v/10882697/
https://youtu.be/R-NdR0XkDys
https://youtu.be/mvAHAoCNKmU
https://youtu.be/ux997CIrCYg
https://globoplay.globo.com/v/10886347/
https://youtu.be/7FJcjDBr52s
https://youtu.be/kttf6GzKjBM
https://youtu.be/mdP-roUajEI


ESPECIALCNT ELEIÇÕES

N01 / 06/09/2022 pág.  10

Planos de Governo
Conheça o Plano de Governo dos quatro primeiros colocados na Pesquisa CNT/MDA 
para a Presidência da República. Veja o que os candidatos planejam para o transporte e a 
infraestrutura brasileira:

Ciro Gomes Jair Bolsonaro Lula Simone Tebet

Os debates entre os candidatos mais bem colocados nas pesquisas também já estão 
agendados nas principais redes de comunicação:

ENTIDADES/EMISSORAS DATA

TV Aparecida 13/9/2022

O Globo, Valor, Folha de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, UOL e G1 14/9/2022

CNN, Veja, SBT, O Estado de S.Paulo, NovaBrasil FM e Terra 24/9/2022

TV Globo 29/9/2022

Rede TV 17/10/2022

CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, Nova Brasil FM e Terra  22/10/2022

TV Globo 28/10/2022

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/BR/544/candidatos/882713/5_1659989903215.pdf
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/BR/544/candidatos/908966/5_1660093698051.pdf
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/BR/544/candidatos/893498/5_1659820284477.pdf
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2022/BR/BR/544/candidatos/280001607833/pje-c6a5300b-Proposta%20de%20governo.pdf



