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A gente sempre escuta falar, mas você sabe o que é pandemia?
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto da 

doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19) como uma Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional e, em 11 de março de 2020, caracterizou-o como uma pandemia.

O termo pandemia é usado porque se trata da disseminação global de uma nova doença 
infecciosa. Como o vírus se espalhou por diversos países e por mais de um continente ao 
mesmo tempo, ficou caracterizada a pandemia.

De acordo com a OMS, cerca de 20% dos pacientes com Covid-19 podem precisar de 
atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, e  aproximadamente 
5% podem necessitar de algum auxílio para o tratamento de insuficiência respiratória 
(suporte ventilatório).

A transmissão da doença  ocorre de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo 
por meio de aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse ou objetos ou superfícies infectadas.

Por não haver vacinas ou tratamentos específicos seguros e eficazes para conter a doença, 
foram adotadas algumas medidas para sua prevenção, tais como: distanciamento social, 
restrições de viagens, lavagem mais frequente das mãos com água e sabão ou higienização 
com álcool em gel 70% e uso de máscaras caseiras ou artesanais quando se estiver fora da 
residência. A finalidade é a redução do número de casos de infecção ao mesmo tempo, para 
evitar a sobrecarga dos serviços de saúde e achatar a curva epidêmica.
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Eleições na pandemia?
Mesmo com este contexto de disseminação do novo 

coronavírus, as eleições municipais de 2020 serão realizadas. 
Afinal de contas, não podemos deixar as cidades sem a 

condução de prefeitas e prefeitos; vereadoras e vereadores escolhidos 
pela população. 

Nesse cenário, para que as eleições aconteçam com segurança, 
após consultar profissionais da área médica e o Tribunal Superior 
Eleitoral, o Congresso  adiou a data das eleições em 42 dias, por 
meio da Emenda Constitucional nº 107.

Neste ano de 2020 as eleições seriam realizadas nos dias 4 
e 25 de outubro, em 1º e 2º turno, respectivamente. Em razão da 
pandemia da Covid-19, a Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho 
de 2020, determinou que as eleições municipais serão realizadas nos 
dias 15 de novembro (primeiro turno) e 29 de novembro (segundo 
turno, onde e se houver).

Por conta de tal fato, o calendário previsto em legislação eleitoral sofreu algumas 
alterações. Nesse sentido, foram modificadas as datas de convenções para escolha de 
candidatos, início da propaganda eleitoral, registro das candidaturas, prestação de contas do 
partido político e dos candidatos, dentre outros, conforme quadro que será trazido a seguir. 
Além disso, para evitar aglomerações, foi autorizado o uso do meio virtual para realização de 
convenções, reuniões, formalização de coligações etc. 

A pandemia não  alterou apenas a data das eleições municipais. A nova dinâmica causada, 
em especial, pela necessidade de isolamento social, implicou novas formas de se estabelecerem 
relações sociais. No que diz respeito às campanhas eleitorais, trata-se de mais um desafio para 
as candidatas, diante de algumas restrições ao espaço físico (a chamada “campanha de rua” 
ou “corpo a corpo”); de um cenário econômico desfavorável para o financiamento eleitoral 
privado e de fomento às doações por meio de vaquinhas virtuais; e, ainda, de um quadro de 
maior dificuldade para as mulheres, que, durante a pandemia, acumularam funções em seus 
ambientes privados e de cuidado.

Observação importante: No caso de as condições sanitárias de um estado ou município 
não permitirem a realização das eleições nas datas acima previstas, o Congresso Nacional, 
por provocação do Tribunal Superior Eleitoral, poderá editar decreto legislativo a fim de 
designar novas datas para a realização do pleito, observado como data-limite o dia 27 
de dezembro de 2020, e caberá ao Tribunal Superior Eleitoral dispor sobre as medidas 
necessárias à conclusão do processo eleitoral.
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O que mudou no calendário eleitoral?
A Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, adiou as eleições municipais 

de outubro de 2020 e os respectivos prazos eleitorais, em razão da pandemia da Covid-19.

Principais alterações:
Tema Antes Depois Legislação

Data das eleições

1º turno: 4 de 
outubro
2º turno: 25 de 
outubro

1º turno: 15 de 
novembro
2º turno: 29 de 
novembro

Art. 29, II, da CF c.c. 
art. 1º, caput e §4º, 
da EC nº 107/20

Prazo geral de 
desincompatibilização

3 meses antes das 
eleições
(4 de julho)

3 meses antes das 
eleições
(15 de agosto)

Art. 1º da LC nº 
64/90 c.c. art. 1º, 
§ 3º, IV, da EC nº 
107/20

Convenções partidárias
20 de julho a 5 de 
agosto
Presencial

31 de agosto a 16 
de setembro
Presencial ou por 
meio virtual

Art. 8º da Lei nº 
9.504/97 c.c. art. 1º, 
§1º, II, e §3º, III, da 
EC nº 107/20

Registro de candidatura Até as 19h do dia 15 
de agosto

Até as 19h do dia 26 
de setembro

Art. 11 da Lei nº 
9.504/97 c.c. art. 
1º, §1º, III, da EC nº 
107/20

Início da propaganda 
eleitoral em geral
(inclusive na internet)

1º turno: 16 de 
agosto a 13 de 
outubro
2º turno: 5 de 
outubro a 24 de 
outubro

1º turno: 27 de 
setembro a 14 de 
novembro
2º turno: 16 de 
novembro a 28 de 
novembro

Art. 36, caput, da Lei 
nº 9.504/97 c.c. art. 
1º, §1º, IV, da EC nº 
107/20

Início da propaganda 
eleitoral em rádio e TV

1º turno: 28 de 
agosto a 1º de 
outubro
2º turno: 9 a 23 de 
outubro

1º turno: 9 de 
outubro a 12 de 
novembro
2º turno: a ser 
definido pelo TSE

Art. 47, caput, da Lei 
nº 9.504/97

Divulgação de relatório 
discriminando as 
transferências do FP* e 
do FEFC**, os recursos 
recebidos, e os gastos 
realizados

15 de setembro 27 de outubro

Art. 28, § 4º, II, da Lei 
nº 9.504/97 c.c. art. 
1º, § 1º, VI, da EC nº 
107/20

Prazo para prestação de 
contas de campanha

1º turno: 3 de 
novembro
2º turno: 14 de 
novembro

Até 15 de dezembro
(1º e 2º turnos)

Art. 29, III e IV, da Lei 
nº 9.504/97 c.c. art. 
1º, § 1º, VII, da EC nº 
107/20

*FP: Fundo Partidário
**FEFC: Fundo Especial de Financiamento de Campanha
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Condutas vedadas para as candidatas:

A partir de 11 de agosto: 

fica proibida a transmissão no rádio ou na TV de programa apresentado 
ou comentado por pré-candidata (art. 45, §1º, da Lei nº 9.504/97 c.c. art. 1º, 
§1º, I, da EC nº 107/2020);

A partir de 15 de agosto:  

ficam proibidas aos agentes públicos as seguintes condutas:

• nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, 
suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir 
o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar 
servidor público, no município (art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/97);

• realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados 
e municípios, e dos estados aos municípios (art. 73, inciso VI, a, da 
Lei nº 9.504/97);

• autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das 
respectivas entidades da administração indireta, (art. 73, inciso VI, b, da 
Lei nº 9.504/97);

• fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário 
eleitoral gratuito (art. 73, inciso VI, c, da Lei nº 9.504/97);

• contratar shows artísticos pagos com recursos públicos na realização de 
inaugurações (art. 75 da Lei nº 9.504/97);

a candidata comparecer a inaugurações de obras públicas (art. 77 da 
Lei nº 9.504/97);

A partir de 31 de agosto até a posse dos eleitos: 
fica proibida às pessoas que sejam agentes públicos fazer, no município, revisão geral da 

remuneração dos servidores públicos que exceda a inflação (art. 73, VIII, da Lei nº 9.504/97).
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Demais prazos: 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi autorizado pela EC nº 107/2020 a promover 

ajustes nas normas, por isso, alertamos para a importância de consultar as informações 
divulgadas pelo TSE (http://www.tse.jus.br/).

Saiba mais:

Resoluções editadas pelo TSE em decorrência do adiamento das Eleições 2020

Resolução-TSE nº 23.624/2020. Promove ajustes normativos nas resoluções 
aplicáveis às eleições municipais de 2020, em cumprimento ao estabelecido 

pela Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão 
do cenário excepcional decorrente da pandemia da Covid-19. Disponível em:  
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-624-de-13-de-
agosto-de-2020

Resolução-TSE nº 23.625/2020. Altera a Resolução-TSE nº 23.611, de 19 de dezembro de 
2019, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral para as Eleições 2020. Disponível em: 
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-625-de-13-de-agosto-
de-2020

Resolução-TSE nº 23.626/2020. Altera a Resolução-TSE nº 23.601, de 12 de 
dezembro de 2019, que dispõe sobre o cronograma operacional do cadastro eleitoral 
para as Eleições 2020 e dá outras providências. Disponível em: http://www.tse.jus.br/
legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-626-de-13-de-agosto-de-2020

Resolução-TSE nº 23.627/2020. Institui o Calendário Eleitoral das Eleições 2020, 
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, pela 
qual adiada, em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 
2020 e os prazos eleitorais respectivos. Disponível em: http://www.tse.jus.br/legislacao/
compilada/res/2020/resolucao-no-23-627-de-13-de-agosto-de-2020

Desafios para as eleições 2020

A pandemia tem gênero! E pode afastar muitas mulheres das eleições!
Dados no Brasil e ao redor do mundo já indicam como a pandemia trouxe efeitos 

desiguais, seja a partir de um recorte de classe, seja a partir de uma perspectiva de gênero. 
Nem todas as pessoas podem  realizar o chamado home office, isto é, trabalhar em casa. 
Muitas pessoas precisam sair de casa para trabalhar e por isso estão submetidas a um estresse 
adicional, por saberem que estão expostas a um risco extra de contrair o novo coronavírus.

Por causa do machismo que estrutura nossa sociedade, as mulheres atualmente estão na linha 
de frente dos trabalhos de cuidado, tanto nos hospitais como em casa. E com as creches e escolas 
com suas atividades presenciais suspensas, muitas mães também assumiram a tarefa de repassar com 
seus filhos as atividades da escola e cuidar deles em tempo integral. Por isso, para muitas mulheres o 
que era uma jornada dupla de trabalho se tornou uma jornada contínua de trabalho, em que tarefas 
domésticas e profissionais se  confundem e se misturam ao longo de todo o dia.

http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-624-de-13-de-agosto-de-2020
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-624-de-13-de-agosto-de-2020
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-625-de-13-de-agosto-de-2020
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-625-de-13-de-agosto-de-2020
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-626-de-13-de-agosto-de-2020
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-626-de-13-de-agosto-de-2020
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-627-de-13-de-agosto-de-2020
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2020/resolucao-no-23-627-de-13-de-agosto-de-2020
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E em meio a todos esses desafios intensificados no contexto da pandemia, algumas 
mulheres podem se ver sem condições para se candidatarem. Ou, mesmo se candidatando, 
terão dificuldades maiores para se dedicarem a suas campanhas, em função da falta de tempo 
e da sobrecarga de trabalho.

Saiba mais: 

A pandemia e o impacto sobre a vida das mulheres: o papel social, doméstico 
e o cuidado integral com as crianças. Disponível em: (http://www.ensp.fiocruz.br/
portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48723).

MENA, Fernanda. Mulheres fazem jornada tripla, e home office na pandemia 
amplia desequilíbrio de gênero na Justiça. Disponível em: (https://www1.folha.uol.com.
br/poder/2020/05/home-office-na-pandemia-amplia-desequilibrio-de-genero-na-
justica.shtml).

Trabalho doméstico não remunerado. Disponível em: (https://nacoesunidas.
org/?post_type=post&s=Trabalho+doméstico+não+remunerado+).

ALMEIDA, Cássia. ANTUNES, Leda. Pandemia faz sete milhões de mulheres deixarem 
o mercado de trabalho. Disponível em: (https://oglobo.globo.com/economia/celina/
pandemia-faz-sete-milhoes-de-mulheres-deixarem-mercado-de-trabalho-24489196).

RICARDO, Luis. Pandemia impacta mais mulheres na saúde e no trabalho, além do 
aumento da violência. Disponível em: (https://www.sinprodf.org.br/pandemia-impacta-
mais-mulheres-na-saude-e-no-trabalho-alem-do-aumento-da-violencia/).

A situação está difícil, mas o que nós podemos fazer?
Não é fácil, mas é necessário questionar sobre a divisão dos trabalhos de cuidado 

nos nossos ambientes.  É preciso falar e apontar essa sobrecarga de trabalho das 
mulheres 

Como pré-candidatas e candidatas, podemos fortalecer nossas redes de apoio. Divulgar 
ações em nossas redes sociais, com nossos conhecidos e contribuir para a difusão de informações 
verdadeiras nessas eleições. E lembre-se: ao compartilhar notícias, muita atenção com sua fonte! 
Se você não tem certeza da veracidade do conteúdo, não compartilhe! Vamos cuidar para que 
nessas eleições circulem informações verdadeiras e contribuir com nossa democracia!

Podemos, ainda, fiscalizar o cumprimento das cotas de gênero das vagas nas listas de 
candidaturas para as Câmaras Municipais, pois cada partido político preencherá o mínimo 
de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada 
gênero. Já é hora de fortalecer a comunicação com as outras mulheres do seu partido, para 
que juntas, vocês possam participar e acompanhar essas decisões.

É importante saber, por exemplo, que nas eleições municipais, sempre que houver fração 
na divisão de cotas haverá o arredondamento para cima:

Número de 
candidaturas 30% Cota de 

gênero
2 0,6 1
3 0,9 1
4 1,2 2

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48723
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/48723
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/home-office-na-pandemia-amplia-desequilibrio-de-genero-na-justica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/home-office-na-pandemia-amplia-desequilibrio-de-genero-na-justica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/05/home-office-na-pandemia-amplia-desequilibrio-de-genero-na-justica.shtml
https://nacoesunidas.org/?post_type=post&s=Trabalho+doméstico+não+remunerado+
https://nacoesunidas.org/?post_type=post&s=Trabalho+doméstico+não+remunerado+
https://oglobo.globo.com/economia/celina/pandemia-faz-sete-milhoes-de-mulheres-deixarem-mercado-de-trabalho-24489196
https://oglobo.globo.com/economia/celina/pandemia-faz-sete-milhoes-de-mulheres-deixarem-mercado-de-trabalho-24489196
https://www.sinprodf.org.br/pandemia-impacta-mais-mulheres-na-saude-e-no-trabalho-alem-do-aumento-da-violencia/
https://www.sinprodf.org.br/pandemia-impacta-mais-mulheres-na-saude-e-no-trabalho-alem-do-aumento-da-violencia/
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Número de 
candidaturas 30% Cota de 

gênero
5 1,5 2
6 1,8 2
7 2,1 3
8 2,4 3
9 2,7 3
10 3 3
11 3,3 4
12 3,6 4
13 3,9 4
14 4,2 5
15 4,5 5
16 4,8 5
17 5,1 6
18 5,4 6
19 5,7 6
20 6 6
21 6,3 7
22 6,6 7
23 6,9 7
24 7,2 8
25 7,5 8
26 7,8 8
27 8,1 9
28 8,4 9
29 8,7 9
30 9 9
31 9,3 10
32 9,6 10
33 9,9 10
34 10,2 11
35 10,5 11
36 10,8 11
37 11,1 12
38 11,4 12
39 11,7 12
40 12 12
41 12,3 13
42 12,6 13
43 12,9 13
44 13,2 14
45 13,5 14
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Número de 
candidaturas 30% Cota de 

gênero
46 13,8 14
47 14,1 15
48 14,4 15
49 14,7 15
50 15 15
51 15,3 16
52 15,6 16
53 15,9 16
54 16,2 17
55 16,5 17
56 16,8 17
57 17,1 18
58 17,4 18
59 17,7 18
60 18 18
61 18,3 19
62 18,6 19
63 18,9 19
64 19,2 20
65 19,5 20
66 19,8 20
67 20,1 21
68 20,4 21
69 20,7 21
70 21 21
71 21,3 22
72 21,6 22
73 21,9 22
74 22,2 23
75 22,5 23
76 22,8 23
77 23,1 24
78 23,4 24
79 23,7 24
80 24 24
81 24,3 25
82 24,6 25
83 24,9 25
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Gênero ou sexo?
A expressão ‘cada sexo’ mencionada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 refere-se ao 

gênero, e não ao sexo biológico. Assim, tanto os homens como as mulheres transexuais 
e travestis podem ser contabilizados nas respectivas cotas de candidaturas masculina ou 

feminina. Para tanto, a autodeclaração de gênero deve ser manifestada no alistamento eleitoral 
ou na atualização dos dados do cadastro eleitoral.  O prazo para inserção dessa informação 
para efeito nas eleições de 2020  findou-se no dia 6 de maio de 2020. 

Posso utilizar nome social para concorrer nas eleições?
O nome social poderá ser utilizado tanto nas candidaturas proporcionais (vereadoras) como 

nas majoritárias (prefeitas e vice=prefeitas), uma vez que a lei não faz nenhuma distinção nesse 
sentido (art. 11 da Lei nº 9.504/97) e que a Resolução-TSE nº 23.609/2019 prevê a possibilidade 
de identificação da pessoa candidata pelo nome social declarado no Cadastro Eleitoral (art. 24, I).

Convenções na pandemia?
As convenções partidárias para a escolha de candidatos aconteceriam de 20 de julho a 5 

de agosto, mas, com as alterações trazidas pela EC nº 107/2020, serão realizadas no período de 
31 de agosto a 16 de setembro. A grande inovação trazida para as eleições de 2020 se refere 
à possibilidade de realização das convenções por meio virtual, em razão das imposições de 
distanciamento social necessárias no contexto da pandemia do novo coronavírus. 

Os partidos políticos poderão escolher as ferramentas tecnológicas que serão utilizadas para 
a realização das convenções no formato virtual, desde que respeitadas as previsões da Resolução 
nº 23.609/2019 do TSE e da Lei nº 9.504/1997. Também é importante garantir a ampla publicidade 
a todas as filiadas sobre as datas em que serão realizadas as convenções virtuais e sobre sua forma.

Para compatibilizar o procedimento das convenções com o ambiente virtual, a Resolução 
nº 23.623/2020 do TSE estabeleceu algumas medidas, como a utilização do módulo externo do 
Sistema de Candidaturas (CANDex) como livro-ata da convenção virtual. Essa e outras medidas 
necessárias às convenções virtuais podem ser consultadas na referida ou no próprio site do TSE: 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Junho/convencoes-partidarias-
poderao-ser-realizadas-por-meio-virtual-diz-tse

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Julho/convencoes-partidarias-serao-
realizadas-de-31-de-agosto-a-16-de-setembro

E o registro de candidaturas, como ficou?
Fique ligada: o prazo para o registro de candidaturas agora é até o dia 26 de setembro! 

Com as mudanças no calendário eleitoral, o prazo para a realização do registro de candidaturas 
se inicia após a realização das convenções partidárias e vai até o dia 26 de setembro de 2020.  

Mas atenção! 
Em razão da pandemia, é muito importante que os registros sejam enviados o quanto 

antes e que se evite ao máximo a entrega presencial, que só será permitida no último dia. 
Portanto, os registros devem ser encaminhados pela internet até as 8h do dia 26 de setembro, 
salvo em casos de inviabilidade técnica em que será permitida a entrega no cartório eleitoral 
a partir de 21 de setembro.

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Junho/convencoes-partidarias-poderao-ser-realizadas-por-meio-virtual-diz-tse
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Junho/convencoes-partidarias-poderao-ser-realizadas-por-meio-virtual-diz-tse
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Julho/convencoes-partidarias-serao-realizadas-de-31-de-agosto-a-16-de-setembro
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Julho/convencoes-partidarias-serao-realizadas-de-31-de-agosto-a-16-de-setembro
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 Não deixe para a última hora!

Lembre-se, ainda, que o pedido de registro deverá ser gerado obrigatoriamente em meio 
digital e impresso por meio do sistema informatizado desenvolvido pelo TSE, denominado 
Módulo Externo do Sistema de Candidaturas (CANDex), (http://www.tse.jus.br/eleicoes/
eleicoes-2020/sistema-de-candidaturas-modulo-externo-candex-2020).

Com crise econômica, quem pode doar para campanhas eleitorais?
As dificuldades econômicas enfrentadas pelas brasileiras nesse contexto de pandemia, 

distanciamento social e fechamento do comércio tendem a reduzir o número de doações para 
as campanhas eleitorais. Vale lembrar que somente pessoas físicas podem doar, isto é, não são 
mais permitidas doações de empresas (pessoas jurídicas) nas eleições.

E com isso, candidaturas menores, que já lidam normalmente com um menor fluxo de doações, 
acabam sentindo mais os impactos da redução das doações. E as candidatas precisam de recursos 
para produzir e divulgar seu material de campanha e para conseguirem destaque em meio a todas 
as demais candidaturas (nas últimas eleições municipais, em 2016, foram considerados aptos no 
Brasil 469.054 pedidos de registro de candidatura, tanto para prefeita como para vereadora).

Por isso, o uso dos fundos públicos – o Fundo Partidário e o Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha – serão ainda mais disputados nas eleições deste ano. É importante 
fortalecer a rede de candidatas do seu partido para garantir que seja aplicado o mínimo de 
recursos públicos nas candidaturas de mulheres. Esse percentual mínimo deve coincidir com o 
percentual de candidaturas femininas efetivamente registrado pelo partido, da forma como foi 
determinado pelo Supremo Tribunal Federal.

Saiba mais:

GERBELLI, Luiz Guilherme. MARTINS, Raphael. Recuperação pós-pandemia: 
crise escancara desigualdade, e Brasil terá retomada lenta, dizem economistas. 
Disponível em: (https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/01/recuperacao-
pos-pandemia-crise-escancara-desigualdade-e-brasil-tera-retomada-lenta-dizem-

economistas.ghtml).

CRUZ, Elaine Patricia. “Crise é causada pela pandemia, não pelo isolamento”, diz 
Meirelles. Disponível em: (https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/
crise-e-causada-pela-pandemia-nao-pelo-isolamento-diz-meirelles).

O que mais podemos fazer?
Uma boa estratégia para as candidatas é intensificar o uso das vaquinhas coletivas. 

Pequenos valores já podem ajudar para promover suas candidaturas nesse momento atípico. 
Se as pessoas não puderem doar nenhum valor,  talvez elas possam doar algum serviço que 
seja útil para sua campanha. Estimule  também essa opção (confira na Guia Acessível para a 
Candidatura de Mulheres a legislação eleitoral sobre financiamento de campanhas eleitorais).

Propaganda eleitoral durante a pandemia: É preciso manter a distância!
A pandemia da Covid-19 mudou muitos de nossos hábitos, especialmente no que 

diz respeito ao contato mais próximo com outras pessoas. Agora precisamos manter o 
distanciamento social, prestar atenção às medidas de higiene pessoal, lavar sempre as mãos e, 
principalmente, usar máscaras.

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/sistema-de-candidaturas-modulo-externo-candex-2020
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/sistema-de-candidaturas-modulo-externo-candex-2020
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/01/recuperacao-pos-pandemia-crise-escancara-desigualdade-e-brasil-tera-retomada-lenta-dizem-economistas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/01/recuperacao-pos-pandemia-crise-escancara-desigualdade-e-brasil-tera-retomada-lenta-dizem-economistas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/01/recuperacao-pos-pandemia-crise-escancara-desigualdade-e-brasil-tera-retomada-lenta-dizem-economistas.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/crise-e-causada-pela-pandemia-nao-pelo-iso
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-05/crise-e-causada-pela-pandemia-nao-pelo-iso
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Essa nova realidade também impacta na forma que a propaganda eleitoral sempre foi 
feita, visto que aquele contato corpo a corpo com as eleitoras não pode acontecer da mesma 
forma. As medidas de segurança sanitária precisam ser incorporadas nas campanhas eleitorais, 
com responsabilidade e criatividade.

As propagadas virtuais, feitas pela internet, ganham importância, especialmente neste 
momento em que as pessoas estão usando as redes sociais como principal forma de comunicação. 
Construa com sua rede de apoio estratégias virtuais para entrar em contato com seu eleitorado.

Saiba mais:

GOMES, Luiz Henrique. Pandemia vai impor mudanças inéditas à campanha 
eleitoral. Disponível em: (http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/pandemia-
vai-impor-mudana-as-ina-ditas-a-campanha-eleitoral/485150).

Folha informativa – Covid-19 (doença causada pelo novo coronavírus). 
Disponível em: (https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_
content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875).

Como eu posso fazer propaganda então?
Candidata, é muito importante que você preste atenção às medidas de distanciamento 

social em vigor no seu município, que não provoque aglomerações, que mantenha o 
distanciamento mínimo de 1,5 metros das pessoas com quem trabalha e que você e sua equipe 
utilizem máscaras. Essas medidas são para a sua segurança e para a segurança da sua equipe 
e das suas eleitoras e eleitores.

As campanhas eleitorais precisarão ser pensadas em novos formatos, seja pela internet 
seja pelo rádio e pela TV, considerando sempre as formas que sua equipe avaliar que serão 
mais efetivas para alcançar suas eleitoras (confira na Guia Acessível para a Candidatura de 
Mulheres a legislação sobre propaganda eleitoral). 

Independentemente do formato escolhido, lembre-se que também é sua responsabilidade 
realizar uma campanha eleitoral que não promova notícias falsas. Você é responsável pelo 
conteúdo que distribui!

E como eu faço para prestar as contas?
As datas para apresentação das contas parcial e final também foram adequadas à nova 

data das eleições. 

Agora a entrega da prestação de contas parcial deverá ocorrer entre os dias 21 e 25 
de outubro. Entre esses dias, as pessoas candidatas devem enviar à Justiça Eleitoral relatório 
contendo todas as informações sobre os gastos já contratados e as doações financeiras ou 
estimáveis em dinheiro recebidas até aquele momento. 

Já a prestação de contas final, contendo toda a movimentação financeira da campanha, 
deverá ser entregue até o dia 15 de dezembro.

Mas atenção! A entrega da prestação de contas é requisito essencial para a diplomação 
das candidatas eleitas, por isso aconselhamos todas as candidatas que façam a apresentação 
das contas parciais já acompanhadas de procuração da(o) advogada(o) responsável pela 
campanha. Assim, caso ocorra qualquer tipo de imprevisto no momento da entrega da 
prestação de contas final, vocês estarão devidamente assistidas.

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/pandemia-vai-impor-mudana-as-ina-ditas-a-campanha-eleitoral/485150
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/pandemia-vai-impor-mudana-as-ina-ditas-a-campanha-eleitoral/485150
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
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As eleições precisam de mesárias! Incentive o voluntariado!
Um papel muito importante para o funcionamento das eleições é o das mesárias. Sem 

elas não é possível conferir a documentação das eleitoras ou preparar as urnas para receber 
os votos. Mas, no contexto da pandemia, muitas pessoas podem estar com receio de serem 
voluntárias como mesárias.

É importante lembrar que a Justiça Eleitoral está tomando todas as medidas necessárias 
para que as eleições sejam seguras tanto para as eleitoras como para as mesárias. A Justiça 
Eleitoral apresentou no dia 08 de setembro, o Plano de Segurança Sanitária para as Eleições 
Municipais de 2020, elaborado pela consultoria sanitária gratuita formada por especialistas 
da Fiocruz e dos hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein, com protocolos para os dias das 
eleições com o objetivo de garantir que todas as medidas de segurança sanitárias (utilização de 
máscaras, higienização das mãos e do material utilizado na votação, distanciamento mínimo) 
sejam seguidas nos locais de votação. 

Saiba mais: 

TSE institui comitê para monitorar impactos da pandemia nas eleições. Disponível 
em: Plano de Segurança Sanitária Eleições Municipais 2020 http://www.tse.jus.
br/imprensa/noticias-tse/arquivos/plano-de-seguranca-sanitaria-eleicoes-2020/
rybena_pdf?file=http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/plano-de-

seguranca-sanitaria-eleicoes-2020/at_download/file.

TSE fecha parceria com Febraban, Fiesp e Ambev para doação de máscaras e álcool 
na eleição. Disponível em: (http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Julho/tse-fecha-
parceria-com-febraban-fiesp-e-ambev-para-doacao-de-mascaras-e-alcool-na-eleicao).

O que podemos fazer?
Incentive pessoas não pertencentes ao grupo de risco da Covid-19 a se voluntariarem 

como mesárias para que contribuam para o bom andamento das Eleições 2020, com segurança 
para todas as envolvidas. Lembre-se: as mesárias são fundamentais para a democracia brasileira!

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/plano-de-seguranca-sanitaria-eleicoes-2020/rybena_pdf?file=http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/plano-de-seguranca-sanitaria-eleicoes-2020/at_download/file
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/plano-de-seguranca-sanitaria-eleicoes-2020/rybena_pdf?file=http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/plano-de-seguranca-sanitaria-eleicoes-2020/at_download/file
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/plano-de-seguranca-sanitaria-eleicoes-2020/rybena_pdf?file=http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/plano-de-seguranca-sanitaria-eleicoes-2020/at_download/file
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/plano-de-seguranca-sanitaria-eleicoes-2020/rybena_pdf?file=http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/plano-de-seguranca-sanitaria-eleicoes-2020/at_download/file
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Julho/tse-fecha-parceria-com-febraban-fiesp-e-ambev-para-doacao-de-mascaras-e-alcool-na-eleicao
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2020/Julho/tse-fecha-parceria-com-febraban-fiesp-e-ambev-para-doacao-de-mascaras-e-alcool-na-eleicao
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Guiar é a ação de dirigir ou conduzir, de fornecer indicações úteis. Como 
substantivo, Guia é a publicação que pretende o ensino prático de algo. Sua 
marcação aqui, no feminino - a guia - reforça o protagonismo das destinatárias 
destas informações: mulheres que pretendam concorrer nas eleições municipais de 
2020. 

Ser mulher candidata no Brasil significa enfrentar uma série de desafios e de 
obstáculos! Nosso país ocupa a triste posição de número 134, entre os 193 países 
pesquisados pela Organização das Nações Unidas e da União Interparlamentar, 
com apenas 15% de participação de mulheres no parlamento. A média mundial da 
presença feminina nos plenários nacionais é  24,3%. São números assustadores, 
especialmente quando pensamos que as mulheres representam quase 50% da 
população mundial e mais da metade da população brasileira. 

Assim, aumentar a participação efetiva das mulheres na política, além de ser um 
imperativo de justiça, é também necessário para qualificar nosso sistema 
democrático, tornando-o permeável e responsivo às diversas demandas e visões 
de mundo.

Por isso é importante que elas possam contar com o apoio de uma publicação 
produzida especialmente para elas, com informações confiáveis, práticas, didáticas 
e acessíveis. Expostos de forma horizontalizada, os temas aqui tratados podem ser 
aprofundados nas fontes complementares indicadas. A guia foi concebida para 
dialogar também com pessoas com deficiência, seguindo parâmetros de 
comunicação inclusiva.

Desejamos que encontrem, nestas páginas, acolhida, impulso e parceria para 
trajetórias de coragem e de sucesso. Boa leitura!

Lara Marina Ferreira
Organizadora da Guia e integrante

da Associação Visibilidade Feminina

Editora
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