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 Em Pernambuco, 7.018.098 pessoas 

poderão ir às urnas nas eleições deste ano, em 

outubro, para escolher o presidente da 

República, governador, senador e deputados 

federal e estadual. 
 Há 448.026 pessoas a mais, em relação 

a 2018, um aumento de 6,81%. O índice é um 

Sete milhões de eleitores vão às urnas em PE 

JUVENTUDE: Em 2018, Pernambuco �nha 
28.109 eleitores com 16 anos. Em 2022, são 
46.247. O aumento é de 65%.

IDADE: No quesito idade, há um dado 
interessante:    6 mil pessoas cadastradas em 
PE para votar possuem 100 anos ou mais. 
Segundo o TSE, o eleitorado acima dos 100 
anos, há 4 anos, �nha um total de 1.842 
pessoas. Agora, são 6.016, um crescimento de 
227%. Entre os eleitores de 95 a 99 anos, o 
estado saiu de 7.605, em 2018, para 13.960 
eleitores, em 2022. Esse número teve 
aumento de 84%.  

GÊNERO: Ao fazer um recorte por gênero, o 
eleitorado do estado é formado, em sua 
maioria, por mulheres. Ao todo, 54%, das 
pessoas aptas a votar são do sexo feminino, o  
que significa 3.760.500 eleitoras. Os homens 
totalizam 3.256.842 eleitores.

INSTRUÇÃO: Agora a grande maioria do 
eleitorado pernambucano possui ensino médio 
completo. Ao todo, 25,5%. São 1.789.346 
pessoas cadastradas na Jus�ça Eleitoral.

ESTADO CIVIL: Em relação ao estado civil,  63% 
dos eleitores pernambucanos são solteiros.

pouco maior do que o do país, que teve aumento 

de 6,21% na quan�dade de pessoas que poderão 

votar. 
 O Tribunal Superior Eleitoral informou que 

os maiores crescimentos, em percentual, foram do 

eleitorado que não é obrigado a votar. São pessoas 

com 16 e 17 anos e acima dos 70 anos.

Conheça algumas peculiaridades do eleitorado pernambucano:



 A disputa pelo voto para o cargo de governador em 

Pernambuco promete ser acirradíssima. São 11 candidatos, 

com polí�cos experientes disputando o Palácio do Campo 

das Pr incesas . A campanha e le i tora l já começou 

oficialmente desde o dia 16/8.  Com o início do horário 

eleitoral nas TVs, o clima polí�co tende a esquentar.  

 Há c inco candidatos mais compe��vos nas 

pesquisas de intenção de voto, tendo Marília Arraes em 
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Onze candidatos disputam a eleição para governador em PE

primeiro lugar. Em ordem alfabé�ca, são eles: Anderson 

Ferreira (PL);  Dani lo Cabral  (PSB);  Marí l ia Arraes 

(Solidariedade); Miguel Coelho (União Brasil); e Raquel Lyra 

(PSDB).

 Destes, os três primeiros atuam poli�camente na 

Região Metropolitana do Recife; e os dois úl�mos, no Sertão e 

Agreste, respec�vamente. Os outros seis candidatos pontuam 

1% ou menos.

01 Anderson Ferreira (PL)

 Ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, 

por dois mandatos, largou o cargo para disputar a 

eleição para o governo estadual. Com 49 anos, 

natural do Recife, o candidato e empresário tem o 

apoio do presidente Jair Bolsonaro. Já foi 

deputado federal por dois mandatos (2011-2016), 

deixando o 2º mandato na metade para se 

candidatar a prefeito. Presidente do PL, ele tem 

como vice a advogada Izabel Urquiza.

Danilo Cabral (PSB)

 Um dos polí�cos de confiança do ex-
governador Eduardo Campos, Danilo nasceu em 
Surubim. É deputado federal pelo 3º mandato e já 
foi vereador do Recife. Sua candidatura é apoiada 
pelo ex-presidente Lula. Com 55 anos, o candidato 
já foi �tular da Secretaria de Administração do 
Recife e das Secretarias Estaduais de Educação, de 
Cidades; e de Planejamento e Gestão. A ex-
prefeita de Olinda, Luciana Santos (PCdoB), será 
sua vice. 
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Conheça um resumo da trajetória dos 

candidatos ao Governo de Pernambuco 



agosto/2022

Antônio Gomes

Ana Carolina e Hélio Max

José Anchieta
Filipe de Pinho

2022/2023
e-mail: andrea.pessoa14@gmail.com

Luiz Ferreira

Andréa Pessoa

Alexandre Oliveira
Fábio Macêdo

João Victor
e-mail: alexandre@afrem.org.br
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03 Marília Arraes (Solidariedade) 

 Neta do ex-governador Miguel Arraes, 
Marília é deputada federal e foi vereadora do 
Recife por três mandatos. Com 38 anos, começou 
a militância polí�ca no movimento estudan�l na 
Faculdade de Direito do Recife.  Anteriormente 
filiada ao PSB e depois ao PT, disputou a Prefeitura 
d o  R e c i f e  e m  2 0 2 0  p o r  e s t e  ú l � m o . 
Nacionalmente, seu par�do apoia o ex-presidente 
Lula para o Planalto. Sebas�ão Oliveira (Avante), 
antes do PFL, é o vice na chapa. 

04 Miguel Coelho (União Brasil) 

 Filho do senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB), ex-líder do governo Bolsonaro no 
Senado, Coelho tem 33 anos, natural do Recife. Já 
foi deputado estadual e prefeito de Petrolina, 
tendo se afastado do cargo para concorrer ao 
Palácio do Campo das Princesas. Formado em 
direito, tem pós-graduação em Liderança e Gestão 
Pública. Alessandra Vieira, do mesmo par�do, é a 
vice na chapa.

05 Raquel Lyra (PSDB) 

 De família de polí�cos, Lyra foi eleita 
prefeita de Caruaru (PE) em 2016 e reeleita em 
2020. Neste ano, afastou-se do cargo para con-
correr ao Governo do Estado. Servidora concur-
sada da Procuradoria Geral do Estado, 44 anos, é 
formada em Direito pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), com pós-graduação em 
Direito Econômico e de Empresas. Se elegeu 
deputada estadual por duas vezes e foi secretária 
da Infância e Juventude do Estado. A vice é a 
deputada estadual Priscila Krause (Cidadania).

06 Claudia Ribeiro (PSTU) 

 F o r m a d a  e m  P e d a g o g i a  p e l a 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
Cláudia Ribeiro possui 50 anos. Atualmente é 
professora da rede municipal de ensino da 
Prefeitura do Recife. Atuou no Sindicato Municipal 
dos Professores do Recife (Simpere) e já fez parte 
da Execu�va Estadual da Central Sindical e Popular 
(CSP Conlutas). O candidato a vice é Professor 
Mariano, do mesmo par�do.



07 Jadilson Bombeiro (PMB) 

 Bacharel em Direito e formado em 
Ciências Polí�cas, Jadilson Francisco de Andrade, 
44 anos, é sargento do Corpo de Bombeiros.  Já foi 
jogador de futebol, atuando em �mes de PE. 
Desde 2020, é suplente de vereador em Olinda. A 
vice na chapa será Fernanda Souto Maior, do 
mesmo par�do.

08 João Arnaldo (PSOL) 

 O advogado João Arnaldo é mestre em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente e doutorando 
em Direito Ambiental e Sustentabilidade. Tem 47 
anos, sendo natural de Salgueiro (PE). Foi 
candidato a vice-prefeito do Recife em 2020. Alice 
Gabino (Rede Sustentabilidade) é a vice na chapa.
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09 Jones Manoel (PCB) 

 Professor de História, educador popular e 
youtuber, Manoel tem mestrado em Serviço 
Social. Com 32 anos, começou a militância polí�ca 
ao criar um cursinho gratuito para jovens há dez 
anos na comunidade da Borborema, na zona sul 
do Recife, onde reside. A vice na chapa é Raline 
Almeida, 31 anos, do mesmo par�do.

10 Pastor Wellington (PTB) 

 Advogado e pastor evangélico, Wellington 
tem 49 anos. Natural de Garanhuns, já foi 
candidato a vice-prefeito do Recife, em 2020, pelo 
Patriota. Wellington Carneiro é filho do ex-prefeito 
Oscar Carneiro, do município de Correntes, e tem 
apoio da ex-ministra Damares Alves. A advogada 
Caroline Tosaka (PTB), 39 anos, será vice na chapa.

11 Ubiracy Olímpio (PCO)

 Poeta e escritor, Ubiracy Olímpio da Silva, 
49 anos, é natural de Recife. Trabalha como 
representante comercial. Já disputou o cargo de 
prefeito de Jaboatão dos Guararapes, cidade onde 
mora.
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Dayse Medeiros (PSTU)

Carlos Andrade Lima (União Brasil)

André de Paula (PSD)

Gilson Machado (PL)

Guilherme Coelho (PSDB)

Roberta Rita (PCO)

Teresa Leitão (PT)

Eugênia Lima (PSOL)

Esteves Jacinto (PRTB)

Conheça a lista dos nove candidatos ao Senado de PE 
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