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Interlegis News: José Bonifácio Góis Júnior apresenta a Oficina de Portal Modelo
Imprensa e Política marcam a estreia da Live Momento Político com o Diretor Executivo do
Interlegis
Interlegis disponibiliza nova oficina com aulas ao vivo para capacitação no Portal e-Democracia
Interlegis realiza nesta sexta-feira (11) Webinar “Autocracia, Democracia e Liberdade. Para onde
vai o mundo?”
Indicadores e Cenários do Risco Político serão analisados em Live com o Diretor Executivo do
Interlegis
Presidente da Câmara Municipal de Formiga (MG) visita Interlegis
Diretor-executivo do Interlegis participa de Live sobre o Legislativo municipal
Diretor-executivo do Interlegis apresenta produtos e serviços para Câmaras Municipais de Mato
Grosso
Diretor-executivo do Interlegis e CEO de plataforma de inteligência política debatem riscos e
cenários para 2022
Os regimes políticos autocrático, democrático e a liberdade foram debatidos em Webinar do
Interlegis
Política e democracia foram debatidas em Live da Escola do Legislativo da Alesc com o Interlegis
Diretor-executivo apresenta SAPL-R em evento digital com 23 parlamentos do mundo
Dia Internacional da Democracia: Interlegis integra evento mundial sobre transformação digital no
Legislativo
Inscrições abertas para o Curso de Extensão Contas Públicas no Brasil
Aula Magna do curso sobre a Defesa Nacional e o Poder Legislativo será com o senador Fernando
Collor
Momento Político: Série de Lives no Instagram completa um mês com debate sobre redes sociais
e disseminação de Fake News
As redes sociais não foram feitas para a democracia
Semana do Vereador: Você sabe o que faz o parlamentar do seu município?
Curso sobre Defesa Nacional e o Poder Legislativo foi aberto nesta segunda-feira (28) com Aula
Magna de Fernando Collor
Interlegis irá celebrar o Dia Nacional do Vereador com Live especial nesta quinta-feira
Semana do Vereador: Como é definido o número de vereadores?
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CM de Cuiabá: Câmara Municipal promoveu videoconferência com o Interlegis do Senado
Federal
O Documento: Câmara Municipal participa de videoconferência com o Interlegis do Senado
Federal
O Documento: Interlegis discute autocracias em webinar nesta sexta

Radar Amazônico: Programa “Interlegis” facilita acesso da população a processos legislativos na
Câmara de Manaus
UVB: Coordenador geral do Interlegis participa de Ciclo de debates em Brasília
Portal Mato Grosso: Interlegis discute autocracias em webinar nesta sexta
CM Carolina: Coordenador do Interlegis acompanha vereador Gilson Conzatti em visita a
ASCAMOSC.
Diário do Comércio: Democracia Remota
Rede GN: Interlegis oferece curso à distância sobre o papel do vereador
Tangará em Foco: Curso sobre defesa nacional e Legislativo começa na segunda-feira com aula
magna
Portal MT: Interlegis discute autocracias em webinar nesta sexta
CM de Novo Hamburgo: Escola do Legislativo relata experiência de deliberações remotas
hamburguense em evento nacional
Hoje ES: Curso sobre defesa nacional e Legislativo começa na segunda-feira com aula magna
Vereadora Charliane Sousa: Oficina de Marcos Jurídicos na Câmara de Itabuna
ALESC: Democracia, participação feminina na política e eleições são tema de live
Portal CM7: Interlegis facilita acesso da população a processos legislativos na Câmara de Manaus
Brasil Norte Comunicação: Amazônia: Programa facilita acesso da população a processos
legislativos na CMM
AM 1: Programa que facilita acesso da população a processos legislativos completa um ano na
CMM
Correio Braziliense; A visão abrangente
Ministério da Defesa: Ministro da Defesa participa de abertura de curso entre ESG e ILB
Senado Notícias: Collor fala sobre defesa nacional e Poder Legislativo em abertura de curso
Senado Notícias: Curso sobre defesa nacional e Legislativo começa na segunda-feira com aula
magna
Senado Notícias: Seminário virtual debate ação de governos autoritários
Senado Notícias: Interlegis discute autocracias em webinar nesta sexta
Sindilegis: Casas Legislativas de todo o Brasil trocam experiências de transformação digital
durante o segundo dia do Legis Tech For Democracy

