
 Ano V – Número 3 – abril/maio 2015 

Revista Eletrônica EJE
































Reportagem

Minirreforma Eleitoral será 
aplicada nas eleições de 2016 
pela primeira vez

      

 

      

  

       

        

         









      





         































 











 

    

     







    

    







    



    

     

















    

    

  

   













      







   

     













   

    







     





   













    



      







    







     



 

 

















      



  

     





 







 











    





  













     









    















 



        







     

   





















     

   













































     















    





 















        



    



 







   


















    

    

     















 



















   



   

        

    



     

     



  



     

   







 



  











   

       

    







  

    



     





 





      



 





     

    

    





     



    

     

   





   

 



 





     

      

    







 

     





 





     

       



    

     



  

     









     

    







    

 







    





    

    







    



















    





  

    

   

   

 





     





   

 





















 

    

       



       







 

    











     





      









 





    

    

   









 

       











 



    





  

    





 



























  

   

   

 























       



     







 



    





     





      



     

     




