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TRÊS MESES PARA AS ELEIÇÕES 

No dia 2 de outubro, os brasileiros irão 

às urnas para escolher deputados esta-

duais e federais, senadores, governado-

res e o Presidente da República. A três 

meses da votação, os principais concor-

rentes à Presidência são Jair Bolsonaro 

(PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

Até o momento, apesar da farta cober-

tura na imprensa, os postulantes à ter-

ceira via não conseguiram furar a pola-

rização dos dois líderes nas pesquisas 

de intenção de voto. A seguir, conside-

rações a respeito do cenário eleitoral. 

 

Próximos passos 

A partir deste mês, a dinâmica da elei-

ção acelera, com as convenções para 

definir candidatos. Em agosto, começa 

a campanha e o horário eleitoral gratui-

to no rádio e TV. A eleição fica mais 

presente no cotidiano e impulsiona a 

decisão de cerca de 30% dos eleitores 

que não escolheram de vez um presi-

denciável. 

A terceira via nutre expectativa com os 

primeiros debates promovidos por TVs, 

rádios, sites e jornais, que não devem 

contar com Bolsonaro e Lula. Sem os 

líderes, será a chance para os demais 

candidatos se tornarem conhecidos e 

inspirarem nos eleitores alguma mu-

dança de cenário. 

 

Terceira via 

O mercado financeiro gostaria de viabi-

lizar um nome alternativo a Lula e Bol-

sonaro, a fim de encontrar candidato 

comprometido com a responsabilidade  

 

fiscal. O movimento repete 2018. À 

época, Geraldo Alckmin (PSDB) e Hen-

rique Meirelles (MDB) eram as opções 

do mercado que, diante do fracasso de 

ambos, embarcou com Bolsonaro gra-

ças à imagem de Paulo Guedes como 

fiador de um governo liberal na econo-

mia. Porém, na prática, houve pouco 

liberalismo e mais populismo na gestão 

das finanças do país.  

 
CALENDÁRIO ELEITORAL 

 

20/07 – Começa o período para rea-
lização de convenções destinadas a 

deliberar sobre coligações e candida-
tos. O prazo vai até 5 de agosto. 

 

15/08 - Último dia para os partidos 

políticos, as federações e as coliga-

ções requererem o registro de seus 
candidatos. 

 

16/08 - Data a partir da qual será 

permitida a propaganda eleitoral, in-
clusive na internet. 

 

26/08 – Começa o horário eleitoral 
obrigatório em TV e rádio, que vai 

até 1º de outubro. 
 

02/10 - Data do primeiro turno das 
eleições, com votação a presidente, 

governador, senador, deputado fede-
ral e deputado estadual. 

 

07/10 - Recomeça o horário eleitoral 
obrigatório em TV e rádio, que vai 

até 29 de outubro. 
 

30/10 – Se não houver vencedor no 

primeiro turno para presidente e/ou 
governador, os eleitores terão que 

voltar as urnas em 30 de outubro pa-
ra o segundo turno da disputa eleito-

ral. 
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Na comparação entre os dois principais 

nomes atualmente, o setor empresarial 

mantém preferência por Bolsonaro em 

relação a Lula. Um dos nomes que 

agrada é o da senadora Simone Tebet. 

Contudo, seu desempenho nas recentes 

pesquisas frustrou, já que, após a de-

sistência de João Doria, ela surgiu como 

pré-candidata capaz de unir MDB, Cida-

dania e PSDB. Caso repita percentuais 

baixos, a senadora será abandonada 

antes mesmo da campanha. 

O mais recente DataFolha teve oscila-

ções. Lula apareceu à frente com 47%, 

seguido por Bolsonaro com 28%. Ciro 

Gomes (PDT) marcou 8% e André Ja-

nones (Avante) 2%, enquanto Simone 

Tebet (MDB), Pablo Marçal (Pros) e Ve-

ra Lúcia (PSTU) figuraram com 1%. 

 

Vale pré-eleição 

Bolsonaro coloca suas fichas na Propos-

ta de Emenda à Constituição (PEC) que 

decreta calamidade pública e libera pa-

cote de auxílios no valor de R$ 41,2 bi-

lhões. A PEC Kamikaze, como foi apeli-

dada pelo próprio ministro da Econo-

mia, foi aprovada no Senado, inclusive 

com os votos da oposição. Agora, preci-

sa do aval da Câmara, o que é espera-

do que ocorra até 18 de julho, data em 

que começa oficialmente o recesso par-

lamentar de 14 dias. 

A PEC decreta estado de calamidade 

para liberar despesas fora do teto de 

gastos e criar benefício social em ano 

de eleição, o que a lei não permite em 

anos de disputa eleitoral. O governo dá 

como justificativa a Guerra na Ucrânia, 

que se arrasta há quatro meses, em 

razão da "elevação extraordinária e im-

previsível dos preços do petróleo, com- 

 

bustíveis e seus derivados e dos impac-

tos sociais deles decorrente". 

O sucesso do pacote é incerto, mas tem 

potencial de mudar a disputa eleitoral 

até outubro. A campanha de Bolsonaro 

demonstra otimismo porque o dinheiro 

chegará aos mais pobres, principais 

prejudicados pela inflação dos últimos 

meses. É nessa parcela da população 

que Lula tem apresentado melhor de-

sempenho, conforme as pesquisas.  

 

O QUE O PACOTE PREVÊ 
 

Auxílio Brasil: amplia de R$ 400 
para R$ 600 mensais e inclui 1,6 

milhão de novas famílias no pro-

grama / R$ 26 bilhões; 
 

Caminhoneiros autônomos: cria 

voucher de R$ 1 mil / R$ 5,4 bi-
lhões; 

 

Auxílio-Gás: sobe de R$ 53 para o 
valor de um botijão a cada dois me-

ses (R$ 112,60 atualmente) / R$ 
1,05 bilhão; 

 

Auxílio para taxistas: cria benefí-
cio para taxistas registrados até 31 

de maio de 2022 / 2 bilhões; 

 

Transporte gratuito de idosos: 

compensa estados para atender a 
gratuidade prevista em lei / R$ 2,5 

bilhões; 

 

Alimenta Brasil: repasse ao pro-

grama que compra de alimentos de 

agricultores familiares e distribui a 
famílias em insegurança alimentar / 

R$ 500 milhões; 
 

Etanol: repassa até R$ 3,8 bilhões 

por meio de créditos tributários. 
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Reformas paradas 

Com a proximidade do recesso parla-

mentar e da campanha de fato, as re-

formas administrativa e tributária terão 

chance de avançar somente a partir do 

final do ano, após a definição do presi-

dente eleito. 

 

Petrobras 

Com apoio do presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), Bolsonaro aprovou 

no Congresso o limite de 17% na co-

brança de ICMS (imposto estadual) nos 

combustíveis. A medida reduziu o preço 

do diesel e da gasolina nos postos. Foi 

uma vitória do Planalto, que chegou a 

apoiar uma CPI da Petrobras, após a 

companhia anunciar reajuste nos com-

bustíveis, que pressionam a inflação.  

Na CPI, o governo investigaria a em-

presa na qual ele próprio indica os diri-

gentes. A ação serviu para Bolsonaro 

manter o discurso de que o sistema o 

impede de governar. O presidente tam-

bém efetivou a terceira mudança na 

presidência da Petrobras. Caio Paes de 

Andrade substitui José Mauro Coelho. O 

Planalto espera que o novo chefe da 

estatal barre reajustes até as eleições. 

Outra expectativa é na mudança na po-

lítica de preços, que atualmente consi-

dera o valor do petróleo no exterior. 

 

Investigação na Educação 

O ex-ministro da Educação Milton Ribei-

ro foi preso e depois solto em ação da 

Polícia Federal (PF) que apura irregula-

ridades na liberação de verbas do Fun-

do Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), órgão vinculado ao 

MEC. A investigação fragilizou o discur-

so de Bolsonaro sobre não haver cor-

rupção no governo, contraponto usado 

na comparação com as gestões do PT. 

Pastores sem cargos no governo atua-

vam como lobistas para intermediar re-

passes a prefeituras. A oposição no Se-

nado coletou assinaturas e na próxima 

terça-feira líderes discutem a instalação 

de uma CPI para investigar as denún-

cias de corrupção e tráfico de influência 

no MEC. O governo quer barrar a CPI. 

 

Lula em pré-campanha 

Lula dedicou as últimas semanas à ten-

tativa de superar barreiras no mercado 

financeiro e no agronegócio, campos 

nos quais a preferência é por Bolsona-

ro. Líder nas pesquisas, a campanha do 

ex-presidente também tenta evitar po-

lêmicas e desgastes, como o provocado 

por suas falas a respeito do aborto. 

Ao final do mês, Lula e seu candidato a 

vice, Geraldo Alckmin (PSB), apresenta-

ram as diretrizes do plano de governo. 

Destaque para a revogação do teto de 

gastos e a ideia de realizar uma nova 

reforma trabalhista, a fim de dar maior 

proteção social a trabalhadores, em es-

pecial os autônomos.  

O plano “Lula 3” volta a prever tributa-

ção de grandes fortunas, proposta reci-

clada por diferentes governos, que não 

a implementam. Lula, que já declarou 

intenção de “abrasileirar” o preço dos 

combustíveis, defende que a Petrobras 

leve em conta custos de produção naci-

onal. O plano foi alvo de críticas por re-

petir a intenção de ampliar gastos pú-

blicos, como Lula fez no segundo man-

dato, mas sem apontar um caminho 

para corrigir o atual rombo fiscal. 
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  Repercussão 

Oposição e parte de imprensa procuraram desgastar o presidente com a denúncia de 

assédio sexual de Pedro Guimarães, agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal. 

Próximo a Bolsonaro e figura frequente nas lives do presidente, Guimarães é investi-

gado pelo Ministério Público Federal por denúncias de funcionárias do banco, que 

também relataram à imprensa episódios de assédio. Para encerrar a pressão no go-

verno sobre o caso, Guimarães deixou o cargo e Daniella Marques, braço direito do 

ministro Paulo Guedes (Economia), assumirá o banco público.  

Outro caso de repercussão no último mês foi o assassinato, na Amazônia, do indige-

nista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips. O governo foi criticado pela 

demora na operação de busca dos desaparecidos, com o caso colocando em destaque 

o abandono daquela região do país. Apesar da ampla cobertura do caso, não parece 

haver nenhum tipo de prejuízo eleitoral com o episódio. 
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