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Reportagem

Internet ganha espaço na 
campanha eleitoral de 2014


Com o crescimento 
do uso de redes 
sociais, a Internet 
terá ainda mais 
relevância na 
campanha eleitoral 
deste ano.





   



      



 

       





  



 





    





    

     















    

    

   















     



    



  

   



     

     



    

  























            

    



    







     

   

























 







    







     

     

   



    

    

    

     

  







     

   

 



 





















   



















     

  

   





     

    

   

    

      



     

   

    

    

   

   

    

   



   



     

    

  



      



      



     

  



    

    

      









     

    

   



     

   



    

















     



   





     







      





     


















