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Confira nesta edição do Brasil Gestor assuntos sobre as Eleições 2020. 
Número de assassinatos a candidatos e pré-candidatos as vagas 

disputadas no período eleitoral triplicou nos últimos quatro anos. TCU 
divulga lista de candidatos às eleições de 2020 que receberam auxílio 

emergencial. Um levantamento mais recente em relação a prestação de 
contas de candidatos nas Eleições 2020 mostra indícios de irregularidades 

que ultrapassam R$ 35 milhões.

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

Eleições 2020: assassinatos 
a candidatos triplica nos 
últimos quatro anos
De acordo com a pesquisa das ONGs 
Terra de Direitos e Justiça Global foram 46 
homicídios em 2016 e até setembro deste 
ano, 136 mortos

TCU divulga lista de candidatos às eleições 
de 2020 que receberam auxílio emergencial

ELEIÇÕES 2020: Saiba como justificar a 
ausência nas eleições deste ano

ELEIÇÕES 2020: TSE libera realização de 
‘live’ com artista para arrecadar recursos 
para campanha

Facebook faz campanha para adesão dos 
brasileiros às eleições municipais 2020

Eleição 2020: indícios de irregularidades 
em doações de campanhas já ultrapassam 
R$ 35 milhões

Número de mesários voluntários para as 
Eleições de 2020 triplicam

Ministério da Defesa aprova pedido do TSE 
para uso de forças armadas nas Eleições 
Municipais
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Seu município no Brasil 61
Envie-nos notícias e dados de sua cidade 
e conecte sua comunidade com comunicadores 
de todo o Brasil.
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COMPARTILHE COM SUA EQUIPE E PARCEIROS

Eleições 2020: TSE publica guia com regras 
eleitorais

ELEIÇÕES 2020

Guia de transporte público deve orientar 
prefeitos e vereadores eleitos este ano
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