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Confira nesta edição do Brasil Gestor os destaques sobre as Eleições 
2020. Conheça o guia com soluções empreendedoras para candidatos, 
entenda como será a liberação das propagandas eleitorais na internet e 
redes sociais, e como eleitores poderão justificar ausência nas Eleições 

municipais de 2020 sem sair de casa. 

Acompanhe o brasil61.com, o portal da municipalidade brasileira.

Propaganda eleitoral na 
internet e redes sociais já 
está liberada
A propaganda eleitoral é a forma como 
um candidato apresenta aos eleitores 
suas ideias, propostas e objetivos na 
vida pública pelo cargo ao qual está 
concorrendo

Eleições municipais: Sebrae lança guia com 
soluções empreendedoras para candidatos

Assassinato em Minas Gerais acende 
alerta para crimes cometidos contra 
candidatos

A disputa nos municípios com grandes 
orçamentos gerados pela mineração

Eleitores vão poder justificar ausência por 
meio do aplicativo e-Título. Saiba mais.

TRE do Paraná registra recorde de 85 mil 
mesários voluntários

MA: EPIs de proteção do Covid-19 
começam a ser distribuídos aos mesários 
para uso durante eleições

MG: Partidos políticos conhecerão regras 
para realização de propagandas eleitorais 
no rádio e na TV

MS: Eleitores vão votar em urnas novas e 
mais seguras

Zonas eleitorais cearenses firmam 
acordos para evitar aglomerações durante 
campanhas eleitorais

AM: Justiça Eleitoral condena prefeito 
de Urucurituba por propaganda eleitoral 
antecipada

TRE-GO divulga lista com contas julgadas 
irregulares por tribunais
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COMPARTILHE COM SUA EQUIPE E PARCEIROS

Seu município no Brasil 61
Envie-nos notícias e dados de sua cidade 
e conecte sua comunidade com comunicadores 
de todo o Brasil.

https://brasil61.com/noticias/mg-partidos-politicos-conhecerao-regras-para-realizacao-de-propagandas-eleitorais-no-radio-e-na-tv-bras202053?utm_source=brasilgestor&utm_medium=brasilgestorpdf&utm_campaign=brasilgestor
https://brasil61.com/noticias/ms-eleitores-vao-votar-em-urnas-novas-e-mais-seguras-bras202052?utm_source=brasilgestor&utm_medium=brasilgestorpdf&utm_campaign=brasilgestor
https://brasil61.com/noticias/eleicoes-2020-zonas-eleitorais-cearenses-firmam-acordos-para-evitar-aglomeracoes-durante-campanhas-eleitorais-bras202018?utm_source=brasilgestor&utm_medium=brasilgestorpdf&utm_campaign=brasilgestor
https://brasil61.com/noticias/am-justica-eleitoral-condena-prefeito-de-urucurituba-por-propaganda-eleitoral-antecipada-bras202014?utm_source=brasilgestor&utm_medium=brasilgestorpdf&utm_campaign=brasilgestor
https://brasil61.com/noticias/eleicoes-2020-tre-go-divulga-lista-com-contas-julgadas-irregulares-por-tribunais-bras202019?utm_source=brasilgestor&utm_medium=brasilgestorpdf&utm_campaign=brasilgestor
https://brasil61.com/noticias/ma-epis-de-protecao-do-covid-19-comecam-a-ser-distribuidos-aos-mesarios-para-uso-durante-eleicoes-bras202047?utm_source=brasilgestor&utm_medium=brasilgestorpdf&utm_campaign=brasilgestor
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https://brasil61.com/noticias/eleitores-vao-poder-justificar-ausencia-por-meio-do-aplicativo-e-titulo-saiba-mais-bras202046?utm_source=brasilgestor&utm_medium=brasilgestorpdf&utm_campaign=brasilgestor
https://brasil61.com/noticias/eleicoes-2020-a-disputa-nas-terras-do-garimpo-de-minerios-bras201977?utm_source=brasilgestor&utm_medium=brasilgestorpdf&utm_campaign=brasilgestor
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