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Confira nesta edição do Brasil Gestor assuntos de interesse dos municípios.
Presidente do TSE diz que combater a Covid-19 e as Fake News foram 
prioridade durante as eleições. Municípios recebem último repasse do 

FPM no valor de R$ 2 bilhões. 2020 foi o ano com a maior quantidade de 
registros de defensivos agrícolas, afirma Mapa. 

Continue acompanhando o Brasil61.com, aqui você fica bem informado! 

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

Presidente do TSE diz que 
combater a Covid-19 e as 
Fake News foram prioridade 
durante as eleições
Em coletiva após o fim do segundo turno, 
Luís Roberto Barroso ainda afirmou que 
não defende retorno do voto em papel

Anatel autoriza repasse de recursos para 
projetos de interiorização da TV Digital no 
Brasil e democratização da internet

Municípios terão 60 dias para apresentar 
contas da Educação

2020 foi o ano com a maior quantidade de 
registros de defensivos agrícolas, afirma 
Mapa

Municípios recebem último repasse do 
FPM no valor de R$ 2 bilhões

Oito cidades decidiram seus prefeitos em 
segundo turno na Região Sul

Maguito Vilela (MDB) é o novo prefeito de 
Goiânia; Cuiabá reelege Emanuel Pinheiro 
(MDB)

Municípios do RJ, ES e MG conhecem 
novos prefeitos eleitos no segundo turno

Conheça os novos prefeitos das capitais 
dos estados do Norte

José Sarto é eleito prefeito de Fortaleza

João Campos será o novo prefeito de 
Recife (PE)
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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.

WHATSAPP
COMPARTILHE COM SUA EQUIPE E PARCEIROS
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https://brasil61.com/noticias/jose-sarto-e-eleito-prefeito-de-fortaleza-bras202820?utm_source=brasilgestor&utm_medium=brasilgestorpdf&utm_campaign=brasilgestor
https://brasil61.com/noticias/joao-campos-sera-o-novo-prefeito-de-recife-pe-bras202818?utm_source=brasilgestor&utm_medium=brasilgestorpdf&utm_campaign=brasilgestor
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