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RESUMO 
 
O presente trabalho prático consiste na apresentação do projeto do Tome Partido, um site de 

teor político cujo objetivo principal é a realização da cobertura jornalística das eleições 

presidenciais brasileiras. Para fundamentar o projeto, realizou-se uma pesquisa com matérias 

publicadas na editoria especial “Eleições” do site G1 durante a corrida eleitoral de 2010. A 

análise foi restrita às matérias em que houve menção a, ao menos, um dos candidatos à 

presidência. A pesquisa revelou que, de maneira geral, os veículos online da grande mídia têm 

sua cobertura jornalística baseada na figura dos presidenciáveis, destinando pouco espaço 

para o debate de suas propostas. A partir desse resultado, propõe-se a criação de uma 

plataforma de notícias e informações, que possibilite e estimule o debate e o 

compartilhamento das propostas de governo dos presidenciáveis. O objetivo do site é ser uma 

ferramenta de auxílio aos seus usuários para que possam realizar uma escolha consciente de 

seu voto. 



Agradecemos... 
 
Aos incontáveis amigos e familiares que ajudaram, ofereceram ajuda, não atrapalharam ou 
apenas nos aturaram, tornando este trabalho possível. 
À compreensão das pessoas mais próximas quando recusamos conversas e encontros, nem 
sempre da forma mais educada. Saibam que nossa reclusão temporária doeu mais em nós 
mesmos. 
Aos nossos amigos da faculdade Beatriz Goldenberg, Felipe Carvalho, Luiza Agostini e 
Lucas Canavarro por tudo; aos companheiros Rosa e Paulo, pelos momentos de 
descontração; a nossa “mãe” Marie Reynaud, André Velov Allix, Mme Petra Donén 
Otrarjan, All Etun, Aliu Gran, Marva Jubruvca, Joana e Thiago pela recepção e acolhimento. 
Pessoas que ajudaram no fortalecimento de nossa amizade, tornando este trabalhoso projeto 
em uma prazerosa realização entre amigos. 
Ao nosso orientador Marcos Dantas pelas dicas, ideias e comentários nas diversas versões 
encaminhadas, sempre, com prazo curto. Aos professores Cristina Rego Monteiro e Eduardo 
Coutinho por aceitarem participar da nossa banca examinadora. 
A Fernando Ribas, amigo e designer responsável pelo layout do Tome Partido. A Tiago 
Amaro, amigo e programador, mestre Gepetto responsável por dar vida ao site. 
À tecnologia. Esse trabalho seria, no mínimo, mais complicado sem as ligações, documentos 
online, emails, mensagens... 
Ao “amigo desconhecido”. Pessoa que terá sido esquecida, apesar de revisarmos este texto 
diversas vezes. Muito obrigado! Sem você nada disso existiria. 

 

Anna agradece especialmente... 
 
Aos meus pais, Ana Cristina e Yuri, por todo amor e por estarem sempre ao meu lado. 
Ao meu irmão, João, figura incrível que me ajuda a refletir sobre o mundo com suas 
infindáveis perguntas. 
Ao meu tio, pelos conselhos profissionais e humorísticos e aos meus avós, pelo carinho, 
guloseimas e palavras de sabedoria. 
A todos meus amigos do 40 e tantos outros queridos que colhi pela faculdade que me 
ajudaram a ser feliz. Ao Thiago e às eternas companheiras, Bia, Carol, Ciça e Layla. 
 



SUMÁRIO 
 
1 INTRODUÇÃO 
2 AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS E SUA COBERTURA PELA IMPRENSA 
2.1 GRANDE MÍDIA E A ELEIÇÃO 
2.1.1 Pesquisa Sensus 
2.1.2 Análise de matérias publicadas no G1 
2.1.3 Metodologia 
2.1.4 Análise temática 
2.1.5 Análise por candidato 
2.1.6 Considerações 
2.2 FIGURA DO CANDIDATO COMO PEÇA-CHAVE 
2.3 PROGRAMAS DE GOVERNO 
2.4 APRESENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA 
2.5 FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE OS CANDIDATOS 
3 A PROPOSTA 
3.1 MUDANÇA DE FOCO DO CANDIDATO PARA OS TEMAS 
3.2 UTILIZAÇÃO DA INTERNET 
3.2.1 Troca de informações 
3.2.2 Debate dos temas 
3.2.3 Propagação das discussões e propostas pelas redes 
4 SITE: TOME PARTIDO 
4.1 PÚBLICO-ALVO 
4.2 MISSÃO 
4.3 OBJETIVO 
4.4 PRINCÍPIOS 
4.5 PARTE TÉCNICA 
4.6 CONTEÚDO 
4.6.1Apresentação e design 
4.6.2Disposição 
4.6.3Ambiente para troca 
5 CONCLUSÃO 
6 REFERÊNCIAS 



1 INTRODUÇÃO 
 

Nascido de uma inquietação pela forma que a mídia iniciou a cobertura eleitoral de 

2010, o Tome Partido ganhou forma em uma conversa entre amigos. Na mesma mesa 

estavam tanto amantes do jornalismo político - que leem essa parte do jornal diário antes de 

qualquer outra, quanto apolitizados por convicção, que atravessam a ponte Rio-Niterói todo 

pleito só para justificar o voto. Em comum, a dificuldade de escolher um candidato 

conscientemente. Ficou claro, naquele instante, que possuir muita informação ou evitar esse 

tipo de notícia, eram comportamentos equivalentes: a escolha do candidato acabava presa à 

figura do candidato e àquilo que representava. Naquele momento, as propostas de cada 

candidato para temas relevantes do cenário nacional não eram do conhecimento pleno de 

ninguém. Estávamos em setembro, a menos de um mês de encarar a urna. 

A observação crítica do noticiário nos dias seguintes à conversa trouxe a percepção de 

que nosso sentimento era, de certa forma, parecido com a maneira que a imprensa tratava o 

evento. Ou seria só impressão nossa que as propostas não eram apresentadas, questionadas e 

debatidas? A nossa dificuldade em obter a opinião e a proposta dos presidenciáveis para a 

solução de problemas relevantes para o Brasil revelou a necessidade de criação de um 

instrumento como o Tome Partido. 

O Tome Partido é o projeto de um site que pretende ser uma ferramenta de auxílio aos 

seus usuários para que eles possam fazer uma escolha consciente na hora de decidir seu voto 

durante as eleições presidenciais no Brasil. Nosso objetivo é ser uma plataforma de notícias, 

informações, debate e compartilhamento das propostas de governo dos presidenciáveis. 

Nosso projeto, na realidade, é composto por duas partes. A primeira delas consiste na 

identificação do perfil das notícias produzidas pela imprensa durante a corrida eleitoral. O 

nosso objetivo é tentar dar uma resposta a nossa impressão de que a mídia não debate as 

propostas dos candidatos. Para tanto, realizamos uma pesquisa com 1.475 matérias publicadas 

durante o período eleitoral de 2010 no G1, que citavam ao menos um dos presidenciáveis. As 

reportagens foram classificadas dentro de nove categorias conforme o lead e informação 

disponível. A partir dessa pesquisa, detalhada no segundo capítulo, pudemos identificar quais 

categorias tiveram mais destaque nas notícias publicadas no site e quantificar a visibilidade de 

cada candidato nesse veículo.  

O segundo trabalho consistiu, portanto, na fundamentação teórica e elaboração do 

projeto do site propriamente dito. A internet, conforme detalhado no item 3.2, é um meio 

muito propício para o debate político e que, a nosso ver, ainda não é aproveitado no país. O 



meio utiliza uma linguagem jovem, possibilita a descentralização da informação e permite o 

grande compartilhamento de conhecimento entre os usuários interconectados em rede. Dois 

pontos teóricos importantes foram utilizados nessa parte: a definição de geração digital do 

canadense Don Tapscott e o conceito de inteligência coletiva do antropólogo Pierre Lévy. 

Para desenvolvimento do escopo do site e produção de um layout modelo, contamos com o 

auxílio de um designer e de um programador. 

 



2 AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS E SUA COBERTURA 

 

A cada quatro anos, o Brasil passa por um momento especial no qual o povo é capaz 

de decidir o seu futuro. A escolha do próximo presidente pode determinar caminhos que 

marcarão nossas vidas por décadas, influenciando não apenas as gerações contemporâneas a 

sua realização, assim como as seguintes. Seu resultado pode consolidar conquistas sociais, 

bem como promover perdas, cuja recuperação poderá ser demorada. Considerando apenas o 

período democrático mais recente, podemos imaginar como seria o país hoje em dia caso não 

tivéssemos dado a vitória ao ex-presidente Fernando Collor? E se seu principal opositor à 

época, Luiz Inácio Lula da Silva, tivesse saído vitorioso? As mesmas perguntas recaem sobre 

os triunfos de Fernando Henrique Cardoso em 1994 e 1998, e de Lula nas duas eleições 

seguintes. O que esperar de Dilma Rousseff? 

Durante os três meses anteriores ao pleito, realizado em outubro, tem-se o período 

eleitoral. Essa é a oportunidade do eleitor-cidadão de conhecer melhor os presidenciáveis e, 

por consequência, seu futuro presidente. Tendo em vista a dimensão de nossa população e a 

extensão territorial de nosso país, é óbvio afirmar que os candidatos não conseguirão 

conversar e se apresentar a cada cidadão. Dessa forma somos, evidentemente, dependentes 

dos sistemas de comunicação para trazer ao nosso dia a dia as informações pertinentes para 

decidirmos nosso voto.  

A imprensa, então, tem um papel relevante nesse processo. É a partir de seu olhar e do 

seu recorte que conheceremos os candidatos. A história contada pelos veículos de imprensa 

será aquela utilizada para embasar a escolha do candidato. Entretanto, o que devemos esperar 

da imprensa durante um processo eleitoral? A simples reprodução dos fatos é suficiente? 

Quais informações são relevantes? Até que ponto podemos cobrar e exigir dos meios de 

comunicação? 

Será que podemos criticar a cobertura das eleições sem antes saber qual o espaço da 

mídia e o que se espera dela?  

 

2.1 GRANDE MÍDIA E A ELEIÇÃO 

 

Qual o papel e expectativas em relação à imprensa livre em um regime democrático 

como o Brasil? De maneira geral, acadêmicos e os próprios jornalistas concordam na opinião 



de que a mídia deve apresentar informações para que os cidadãos possam tomar decisões 

consistentes e racionais, principalmente durante processos eleitorais (PORTO, 2007). 

[...] o jornalismo, considerado como instrumento da esfera pública, por meio do qual 
os cidadãos tomam consciência de sua realidade e a discutem, deveria – numa visão 
normativa – representar de forma adequada essa realidade, privilegiando as questões 
mais relevantes e que alcançam as maiorias, mesmo que essas questões não 
envolvam diretamente os jornalistas, proprietários de meios de comunicação ou suas 
audiências. (SOARES, 2009, p.149) 

 

Veículos da imprensa defendem sua posição como “o melhor canal de informação” e 

defensores do interesse público, regidos por princípios como objetividade e imparcialidade. 

Uma série de características seria fundamental ao modelo de jornalismo “independente” - 

o compromisso com os fatos, a defesa do interesse público, a objetividade jornalística, e o 

ênfase em indivíduos e acontecimentos individuais. Outros fatores são o destaque dado ao 

repórter individual na produção da notícia, a eleição do cidadão individual como interlocutor 

fundamental do jornalista, e a autocaracterização deste último com um representante dos 

interesses dos cidadãos frente às instituições (ALBUQUERQUE, 2000). 

Nos Estados Unidos, cunhou-se o apelido de “Quarto Poder” para a mídia, em alusão 

aos três poderes estabelecidos pela constituição: Executivo, Legislativo e Judiciário. Enquanto 

nos Estados Unidos, a ideia de “Quarto Poder” traduz um compromisso da imprensa com o 

sistema de divisão de poderes como um todo (e com a conservação do equilíbrio entre os 

poderes em particular), no Brasil, ela apela de alguma maneira para uma tradição brasileira, e 

totalmente distinta de “Quarto Poder”: o “Poder Moderador”. (ALBUQUERQUE, 2000).  

No Brasil, a imprensa é legalmente livre para exercer esse seu papel na sociedade1. 

Seu trabalho é amparado pela Constituição de 19882, em vigor, que em seu Artigo 5º garante a 

liberdade de expressão e de comunicação e pela Lei 5.520/673, também conhecida como Lei 

da Imprensa, que determina no primeiro artigo “É livre a manifestação do pensamento e a 

procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio, e sem 

dependência de censura, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer”. 

Durante o processo eleitoral, a atuação da imprensa é regulada pela legislação 

específica do período, que mantém inalterado o direito à liberdade de expressão, criando 

limitações no direito à crítica. A regulamentação tem como objetivo proporcionar tratamento 

semelhante das empresas de mídia aos candidatos. O Artigo 45 da Lei 9.504/19974 determina 

                                                           
1A legitimidade e autenticidade desse papel abrem discussões longas que seriam material suficiente para outra 
monografia. 
2Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. 
3Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5250.htm. 
4Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9504.htm. 



que após 1º de julho do ano eleitoral a imprensa não pode veicular, no rádio ou na televisão, 

propaganda política ou opinião, favorável ou contrária, a um candidato. O “tratamento 

privilegiado” e a utilização de recursos de montagem de áudio e vídeo que ridicularizem 

candidatos, partidos ou coligações também são proibidos. Os mesmos também são impedidos 

de apresentar ou emprestar seu nome a programas ou coluna de qualquer veículo. 

O artigo seguinte da referida lei regulamenta os debates eleitorais, garantindo a 

representatividade das candidaturas e exposição semelhante no veículo que promove o 

encontro. As emissoras de rádio e televisão5 são autorizadas a realizar debates entre os 

candidatos de eleições majoritárias e proporcionais durante a campanha, desde que firmem 

acordo de regras do evento com partidos ou coligações6, com ciência da Justiça Eleitoral. A 

presença dos candidatos dos partidos com representação na Câmara dos Deputados é 

obrigatória e, a dos demais, facultativa. 

Assegurado o direito legal de atuar durante o período eleitoral, a grande mídia possui 

papel relevante no processo, substituindo, em parte, a estrutura de um partido político. 

A mídia tornou-se o principal instrumento de contato entre a elite política e os 
cidadãos comuns. As consequências desse fato são importantes: ele significa que o 
acesso à mídia substitui esquemas políticos tradicionais e, notadamente, reduz o 
peso dos partidos políticos. A literatura costuma apresentar, entre as principais 
funções dos partidos, a de serem ferramentas que permitem que a cúpula mobilize 
seus apoiadores e, por meio deles, alcance o conjunto dos cidadãos; e, inversamente, 
que recolhem demandas das pessoas comuns, permitindo assim que elas cheguem às 
esferas de exercício do poder. Os meios de comunicação de massa suprem, em 
grande parte, ambas as funções, contribuindo para o declínio da política de partidos. 
(MIGUEL & BIROLI, 2010, p.9) 

 

Mas e para o cidadão, o eleitor? A imprensa tem cumprido seu papel? Tem fornecido 

quantidade de informações necessárias para que cada um escolha seu candidato de forma 

consciente? O enfoque empregado na cobertura da corrida eleitoral tem sido o mais adequado 

para que ela seja considerada “um representante dos interesses dos cidadãos”? 

 

2.1.1 Pesquisa Sensus 
 

No ano de 2010, foram realizadas eleições para cargos do poder legislativo - deputado 

estadual, deputado federal e senador - e executivo - governador e presidente da República. 

                                                           
5A realização de debates na internet não está prevista na Lei 9.504 original, nem nas alterações realizadas em 
1999, 2002, 2003, 2006, 2009 e 2010. 
6Em eleições majoritárias, é necessária a aprovação de dois terços dos candidatos. No caso de votações 
proporcionais, o acordo deve ser firmado com dois terços dos partidos ou coligações com candidatos aptos. 



Segundo pesquisa7 do Instituto Sensus encomendada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

realizada dias após o segundo turno eleições de 2010, 56% do eleitorado indicou a televisão 

como o principal meio utilizado para se informar sobre a campanha. O resultado da televisão 

supera em quase três vezes a “conversa com amigos e parentes”, segundo lugar na pesquisa, 

que recebeu 18,4% das indicações. 

Esse diálogo com conhecidos, apesar de representar uma parcela importante da 

pesquisa, não pode ser considerado, em sua totalidade, fonte primária de informação. É 

possível imaginar que apenas uma pequena parcela desses “amigos e parentes” esteja em 

contato direto com candidatos e com as campanhas, possuindo informações vindas “direto da 

fonte”. A maior parte é, como o resto do eleitorado, informada pela grande mídia. 

O terceiro meio mais utilizado como fonte de informação sobre política e eleições é a 

internet, com 9,9% das indicações. Nesse ambiente de livre circulação de ideias e 

conhecimento, os conglomerados de mídia possuem grande participação na produção de 

conteúdo jornalístico8. Às mídias sociais e aos blogs independentes sobra o papel de analisar, 

repercutir e espalhar ideias pela rede. Em seguida, aparecem outras mídias tradicionais: jornal 

impresso foi citado na quarta posição, com 6,4%, seguido pelo rádio (4,2%) e revista (0,7%). 

Perguntados sobre qual fonte de informação foi decisiva para a escolha do voto do 

segundo turno, os eleitores revelaram que o conteúdo produzido pelas emissoras representou 

apenas 5,7% do total. Ao desconsiderar eleitores que não se declararam com voto firme e 

aqueles que não quiseram ou souberam responder à pergunta, o conteúdo da imprensa – 

representando pelos itens “Noticiário das emissoras de TV / Rádio”, “Leitura de jornais e 

revistas” e “Comentários de jornalistas / comentaristas / articulistas”- foi responsável por 

10,9% da decisão do voto. Somam-se ao percentual total, “opinião de amigos, colegas de 

trabalho ou parentes”, considerada fonte indireta, com 6,2% e a internet, 1,7%. 

Do total de eleitores pesquisados, 18,8% apontaram o debate nos rádios e televisão 

como principal fonte de informação para a decisão de voto no segundo turno, seguido por 

“programa dos candidatos na TV”, com 15,5%. Considerando apenas os eleitores que 

responderam à questão e não tinham voto firme, a informação produzida pelos comitês de 

                                                           
7Disponível em: http://www.tse.gov.br/internet/institucional/arquivo/Relatorio_Sensus_Fields_TSE.pdf. 
Acessado em: 05/06/2011. 
8A Alexa (http://www.alexa.com/) é uma empresa subsidiária da Amazon que mede o tráfego de usuários na 
internet. Dos 50 sites brasileiros com o maior número de acessos calculado pela Alexa, sete possuem conteúdo 
jornalístico próprio. Na ordem, o Universo Online (UOL), do grupo Folha; Globo.com, da Rede Globo; Terra, 
do grupo hispânico Telefônica, abastecida por conteúdo próprio, de agências internacionais de notícias e dos 
sites dos jornais O Dia e Jornal do Brasil Online, hospedados no portal; iG, da Oi, com o site de notícias próprio 
Último Segundo; Abril.com, do grupo Abril; R7, da Rede Record; e o Estadão.com.br; do grupo Estado. Dados 
de março de 2011. 



campanha e os debates engessados por rígidas regras foram apontados por 65,9% dos eleitores 

como a principal fonte de informação para decisão do voto. 

No caso específico da internet, 9,9% dos entrevistados apontaram-na como fonte 

primária de informação, contudo apenas 3,2% identificaram a informação desse meio como a 

principal para decisão do voto, entre aqueles que responderam à segunda pergunta e não 

possuíam voto firme. Na pesquisa não há a distinção da fonte online relevante para a decisão 

do voto. 

O eleitor demonstra, ao responder a essas duas perguntas, que tem buscado a grande 

mídia para obter informações sobre política e eleições, mas que o conteúdo próprio dos 

jornalistas dessas empresas não é fator decisivo para a escolha de seu candidato. A imprensa é 

retratada como veículo pelo qual a informação flui, vinda principalmente dos debates e 

programas eleitorais. 

 

2.1.2 Análise de matérias publicadas no G1 
 

Para compreender a maneira como a grande mídia realizou a cobertura das últimas 

eleições, realizamos uma pesquisa com as matérias publicadas no site G1 - O portal de 

notícias da Globo com o objetivo de mensurar quais são as temáticas mais recorrentes durante 

as eleições. O G1, lançado em setembro de 2006, é o principal site notícias pertencente às 

organizações Globo, em que é disponibilizado conteúdo jornalístico original e, também, de 

outras de empresas do conglomerado. 

O G1, assim como os maiores portais brasileiros de jornalismo online, optou por criar 

uma seção especial em seu site voltada apenas para as notícias referentes ao período eleitoral 

de 2010, em vez de concentrá-las nas habituais editorias de política. “Último Segundo 

Eleições”, do IG; “Veja nas Eleições”, da revista Veja; “Eleições 2010”, do jornal Folha de 

São Paulo; assim como “Eleições 2010” do jornal O Globo e “Eleições 2010” do G1, dentre 

muitos outros. A cada ano, a internet se consolida como importante meio de comunicação, 

estando seu acesso à população em crescente expansão. No quarto trimestre de 2009, o 

número total de pessoas no Brasil com acesso à internet era de 67,5 milhões, enquanto que em 

igual período de 2010, esse número já havia atingido 73,9 milhões9. Os grandes 

conglomerados de mídia apostaram bastante no meio. 

                                                           
9Ibope Nielsen Online. 



Durante o período eleitoral de 2010, o site registrou recorde de audiência no dia 4 de 

outubro - data seguinte à apuração dos resultados da votação do segundo turno -, com 10,3 

milhões de visitas. No mês de outubro, o site teve uma média diária de 5,3 milhões de visitas, 

resultado que assegurou sua posição em primeiro lugar no ranking dos websites de notícias 

brasileiros10. 

As matérias selecionadas para nossa análise foram todas publicadas no site do G1 

“Eleições 2010”11 entre os dias 8 de maio e 11 de novembro desse ano. Durante esse período, 

3.758 notícias foram publicadas. Nossa pesquisa, no entanto, ficou restrita às que 

mencionaram pelo menos uma vez o nome de um dos candidatos ao cargo de presidente da 

República12.  

Após a divulgação do resultado do segundo turno das eleições com vitória da 

candidata Dilma Rousseff, o site voltado exclusivamente para cobertura das eleições recebeu 

atualizações até o dia 18 de novembro. A partir dessa data, as notícias de política voltaram a 

ser publicadas apenas na editoria de “Política” do G113. 

 

2.1.3 Metodologia 
 

No total, 1.475 matérias foram analisadas durante a realização da pesquisa com o site 

G1 durante a cobertura das eleições de 2010. Como o objetivo da pesquisa era precisar as 

temáticas que receberam maior destaque por parte desse veículo na corrida eleitoral para 

Presidência da República, apenas notícias que mencionaram pelo menos um dos 

presidenciáveis foram analisadas14. Após listar todas que se encaixavam nessas 

determinações, as dividimos entre nove temáticas possíveis, por candidato. Cada matéria foi 

classificada em apenas uma das categorias seguintes por candidato. Por isso, a mesma notícia 

pode ter sido classificada em mais de um tema, caso as menções dos candidatos se encaixem 

em categorias diferentes: 

                                                           
10“G1 conquista recorde de audiência no mês de outubro”. AdNews, 22/11/2010. Disponível em: http://www. 
adnews.com.br/internet/110536.html. Acessado em 27/05/2011. 
11Disponível em: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/. 
12O site do G1 “Eleições 2010” também contém outras matérias referentes a candidatos para outros cargos das 
eleições, além de notícias de esclarecimento da população e outras matérias cujas temáticas não eram pertinentes 
para nossa pesquisa.  
13Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/plantao.html. 
14No total, nove candidatos participaram das eleições presidenciais de 2010. São eles: Dilma Rousseff (PT), 
Eymael (PSDC), Ivan Pinheiro (PCB), José Serra (PSDB), Levy Fidelix (PRTB), Marina Silva (PV), Plínio 
Arruda (PSOL), Rui Costa Pimenta (PCO) e Zé Maria (PSTU). 



● Agenda e cotidiano: Durante o período eleitoral, é de praxe que os candidatos realizem 

comícios, passeatas, carreatas e outros compromissos de campanha por todo o país, para 

atrair a atenção de novos eleitores e fidelizar o apoio de eleitores mais antigos. Nesta 

categoria, foram classificadas as matérias que reportam esses compromissos previstos na 

agenda do candidato e suas eventuais declarações, assim como outros acontecimentos 

não-previstos do cotidiano dos candidatos. Acusações e críticas declaradas entre 

candidatos se enquadram nesta categoria. Assim como matérias que relatam o teor e 

conteúdo dos programas diários dos candidatos no Horário Político Eleitoral Gratuito 

(HPEG), exceto aquelas que apresentam propostas dos candidatos. Essas matérias são 

classificadas na categoria “Propostas de governo” descrita mais adiante. 

● Cobertura de debates: Todas as notícias que trazem informações sobre os debates entre 

os candidatos à Presidência da República. Tanto matérias de divulgação, anteriores ao 

debate em si, quanto matérias posteriores, com a cobertura do debate e os momentos de 

destaque de cada candidato.  Durante o período eleitoral de 2010, órgãos de imprensa 

realizaram 13 debates em que os principais candidatos foram confrontados pelo mediador, 

com perguntas em relação às suas propostas de governo, de acordo com os temas 

sorteados. Os debates são considerados mídia de alto impacto por tratar-se de um dos 

poucos espaços em que os candidatos interagem, confrontam ideias e divulgam suas 

imagens e propostas de governo.   

É quando a instituição televisiva é obrigada a se oferecer como espaço de mediação 
para a disputa democrática e investir para que isso aconteça. São circunstâncias que 
beneficiam a dimensão pública da comunicação pois de algum modo permitem aos 
candidatos um confronto no qual sua individualidade se sobrepõe à campanha. 
Permitem, também, que o receptor-eleitor seja testemunha e haja repercussão e 
outros debates, para além da tela. É o momento em que a dramaturgia explícita na 
campanha e no marketing eleitoral pretende ser ressignificada para ser 
compreendida como um momento próximo à verdade. (ABREU & WEBER, 2010, 
p. 162) 

 

● Cobertura da votação: Matérias cujo tema está relacionado à cobertura da votação, 

desde resultados prévios da apuração dos votos, até o resultado final da votação, com a 

eleição de determinado candidato. Esse tipo de matéria é produzido, evidentemente, em 

datas mais próximas da eleição, com algumas notícias que apresentam resultados, com 

perfil da votação. Também é possível observar estatísticas em relação à votação, como 

nível de abstenção do eleitorado. Além disso, é muito comum a comparação do 

desempenho dos candidatos em determinadas cidades, estados, e regiões. É possível 

perceber que essas matérias têm como principal fonte as informações divulgadas pelo 



TSE. Muitas das informações estatísticas contidas nas matérias, inclusive, podem ser 

encontradas integralmente no site do tribunal15. 

● Curiosidades e eleitorado: Nesta categoria, são classificadas tanto notícias que propõem 

interatividade com o eleitorado, como na matéria “Votou pela 1ª vez? Envie uma 

mensagem ao próximo presidente”16, quanto outras com curiosidades e informações de 

bastidores da campanha, como na matéria “Candidatos mobilizam todos os dias 33 

assessores para montar agenda”17. 

● Histórico: Matérias que tem como foco o histórico dos candidatos. Informações sobre seu 

passado pessoal e profissional na política. Algumas matérias tratam do histórico político 

dos candidatos a vice-presidente.  

● Justiça: Todas as matérias que tratam de questões legais referentes ao período eleitoral e 

campanha política, como, por exemplo, pedidos de registros de candidatura dos 

candidatos. Notícias com informações sobre multas aplicadas pelo TSE, requerimentos de 

pedidos de direito de resposta e pedidos de suspensão de trechos de programa. Um 

exemplo é a matéria que fala sobre a suspensão de um serviço de telemarketing de José 

Serra, por uma ministra do TSE que acreditou que a propaganda ultrapassou os limites da 

lei18. Entradas de representação no TSE por parte da coligação do candidato também se 

encaixam nesta categoria, assim como divulgação de informações sobre o financiamento 

da campanha. Outros assuntos que se enquadram nesta categoria são questões legais no 

âmbito civil, como ações por danos morais e pedido de acesso ao processo judicial que 

teve como resultado a prisão de Dilma Rousseff durante a ditadura19. 

● Proposta de governo: Notícias em que os candidatos comentam e apresentam suas 

propostas de governo para temas específicos como saúde, educação, segurança, dentre 

outros. Boa parte das matérias é composta por informações exibidas nos programas dos 

candidatos durante o HPGE. 

                                                           
15Disponível em: http://www.tse.gov.br. 
16“Votou pela 1ª vez? Envie uma mensagem ao próximo presidente”. G1, 04/10/2010. Disponível em: http://g1. 
globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/votou-pela-1-vez-envie-uma-mensagem-ao-proximo-
presidente.html. Acessado em 04/06/2011. 
17Robson Bonin. “Candidatos mobilizam todos os dias 33 assessores para montar agenda”. G1, 21/08/2010. 
Disponível em: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/candidatos-mobilizam-todos-os-
dias-33-assessores-para-montar-agenda.html. Acessado em 04/04/2011. 
18Débora Santos. “Ministra do TSE suspende serviço de telemarketing de José Serra”. G1, 29/10/2010. 
Disponível em: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ministra-do-tse-suspende-servico-
de-telemarketing-de-jose-serra.html. Acessado em 31/05/2011. 
19Débora Santos. “Julgamento sobre pedido de acesso a processo de Dilma é suspenso”. G1, 19/10/2010. 
Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/julgamento-sobre-pedido-de-acesso-processo-de-
dilma-e-suspenso.html. Acessado em 05/06/2010. 



● Repercussão: Nesta categoria, foram incluídas notas que tratam da repercussão da 

imagem, postura ou de possíveis declarações dos candidatos. Nesse sentido, também são 

classificadas matérias com pessoas públicas - como outros políticos ou celebridades - 

comentando a campanha, criticando ou até mesmo demonstrando apoio aos 

presidenciáveis. As repercussões podem ser tanto negativas quanto positivas. Uma notícia 

em que Serra comenta a posição da Dilma em relação ao aborto, por exemplo, seria 

classificada na categoria Agenda e cotidiano para o candidato do PSDB e em 

Repercussão para a candidata petista. Além disso, também foram classificadas nesta 

categoria matérias com a opinião de especialistas e repercussão da eleição presidencial 

brasileira na imprensa estrangeira. Assuntos como a opinião dos candidatos em relação ao 

aborto e quebra de sigilo fiscal de pessoas próximas ao candidato José Serra foram 

recorrentes em diversas matérias desta categoria. 

● Resultado de pesquisa: Matérias com resultados dos levantamentos realizados pelos 

institutos Ibope, Datafolha, Sensus e Vox Populi. Pesquisas que projetam as intenções de 

voto do eleitorado em relação a cada candidato. Os estudos são realizados diversas vezes 

ao longo do período eleitoral e servem como termômetro para medir o desempenho dos 

candidatos durante a campanha. Presidenciáveis com resultados inferiores nas pesquisas, 

que não possuem tanto destaque na disputa eleitoral, aparecem bastante nesta categoria. 

 

2.1.4 Análise Temática 
 

De acordo com os dados colhidos durante nossa pesquisa no site “Eleições 2010”, do 

G1, nas 1.475 matérias analisadas, os presidenciáveis foram citados 2.391 vezes. Desse total, 

a temática que teve maior destaque na cobertura das eleições foi Agenda e cotidiano, com 

583 resultados (ver Tabela 1). O padrão de construção dessas matérias consiste em uma 

narrativa dos acontecimentos do dia e registro das principais declarações do candidato em 

questão, que na grande maioria das vezes, não defende ou expõe suas propostas. 

 



O segundo tema de maior destaque foi Repercussão, com 501 resultados. Essas 

notícias geralmente possuem um teor mais polêmico. As notas contêm declarações de um 

candidato em relação a outro, ou declarações de figuras públicas a respeito dos mesmos, seja 

para assegurar seu apoio ou para realizar críticas em relação a acontecimentos ou falas 

recentes. 

Surpreendentemente, o terceiro tema mais abordado nas matérias realizadas durante as 

eleições foi Justiça, com 263 resultados. A grande maioria das matérias analisadas nessa 

temática tratava de irregularidades por parte dos candidatos em relação à legislação eleitoral 

durante a campanha. Muitas multas foram aplicadas pelo TSE que julgou casos de 

propaganda eleitoral antecipada e muitas outras foram pedidas. No início da campanha, as 

representações no tribunal eram feitas por procuradores, enquanto que, no decorrer da corrida 

eleitoral, os próprios partidos entraram com representações uns contra os outros, pedindo 

cortes de tempo no HPGE e apontando irregularidades dos partidos de oposição. O restante 

das matérias trata de pedidos de registros de 

candidaturas, prestação de contas dos 

candidatos ao tribunal e outros processos no 

âmbito civil, como ações por danos morais, 

por exemplo. 

O quarto tema mais tratado nas 

matérias de eleições do G1 foi Propostas de 

governo com 87 resultados, seguido por 

Resultado pesquisas, com 79 resultados. Em 

seguida, vieram, Cobertura votação (34 

resultados), Cobertura debates (27 resultados), Curiosidades e eleitorado (22 resultados) e 

Histórico (11 resultados). 

 

2.1.5 Análise por Candidato 
 

Em relação aos resultados segmentados por candidato, conforme pode ser observado 

na Tabela 2, o maior número de citações foi para Dilma Rousseff (PT), que foi mencionada 

em 62,9% das notícias. Durante toda a campanha, a candidata petista foi beneficiada pela 

relação com o então presidente Lula, que a acompanhou em diversos comícios pelo país. O 

ex-presidente chegou a afirmar que realizou mais viagens para promover Dilma, em 2010, do 



que em sua própria campanha de tentativa de reeleição em 200620. A presença da candidata 

em 66,5% das matérias da categoria Justiça é compreendida, em parte, por essa relação 

próxima com o presidente em exercício. Até junho de 2010, o presidente Lula foi multado seis 

vezes pelo TSE por propaganda eleitoral antecipada a favor de Dilma, totalizando R$ 42.500 

em penalidades.  

 
 

Na posição seguinte, está o principal candidato de oposição, José Serra (PSDB). 

Apesar de não contar com a ajuda do então presidente Lula para contribuir com seu número 

de menções - exceto em algumas poucas matérias de Repercussão, em que Lula o critica de 

maneira negativa-, o tucano foi mencionado em 57,8% das notícias.  

Em terceiro lugar, já com resultado bem inferior em relação aos outros dois primeiros 

candidatos, encontra-se Marina Silva (PV), mencionada em 22,8% das notícias. O restante 

dos candidatos aparece com resultados bem menos expressivos: Plínio Arruda, do PSOL com 

4,4%, Zé Maria, do PSTU, com 3,1% e Ivan Pinheiro, do PCB com 2,9%. Rui Pimenta, do 

PCO e Levy Fidelix, do PRTB empatados com 2,8%. Por fim, Eymael, do PSDC com 2,7%. 

Boa parte das menções desses últimos candidatos, apelidados de nanicos, foram feitas nas 

matérias que apresentavam resultados das pesquisas eleitorais e nas que tratavam de registros 

de candidatura, na categoria Justiça. 

A metodologia dessa pesquisa não permite fazer uma comparação apropriada entre o 

espaço dado a cada candidato pelo G1 durante a cobertura da eleição. Não avaliamos a 

disposição e destaque dentro da reportagem, entre outras características editoriais.  

Por fim, é possível perceber um descaso da cobertura da imprensa com os candidatos 

com menor expressão nas pesquisas eleitorais. Se contabilizarmos apenas matérias que 

contém menção a Dilma, Serra ou Marina, veremos que os três apareceram em 1.458 

reportagens, ou 98,8% do total de 1.475 publicadas. 

                                                           
20Roney Domingos . “Lula diz que fez mais viagens na campanha de Dilma do que em 2006”. G1, 02/10/2010. 
Disponível em: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/lula-diz-que-fez-mais-viagens-na-
campanha-de-dilma-do-que-em-2006.html. Acessado em 07/06/2011. 



2.1.6 Considerações 
 

Ao observar os resultados de nossa pesquisa, é possível perceber que grande parte da 

cobertura política no período eleitoral fica restrita às pautas definidas pelos candidatos. O 

papel dos assessores de campanha, responsáveis pelas definições de roteiros e organização das 

agendas dos presidenciáveis, também se fortalece. As notícias têm como principal matéria-

prima eventuais declarações, sejam elas polêmicas ou não, pensadas previamente para agradar 

os veículos de imprensa. 

Por efeito dessa predominância [da mídia] como instrumento de contato, o discurso 
político transformou-se, adaptando-se às formas preferidas pelos meios de 
comunicação de massa. É comum o lamento de que os “políticos de todas as matizes 
têm revelado uma tendência a descaracterizar seu próprio discurso e incorporar o 
estilo midiático” (Sarti, 2000, p.3; ênfase suprimida na citação). (MIGUEL & 
BIROLI, 2010, p.9) 

 

Eventualmente, os assessores até mesmo plantam notas na imprensa, que ao relatar 

uma notícia com caráter de exclusividade, muitas vezes valoriza uma informação que, 

normalmente, não teria grande repercussão. O dia a dia dos candidatos e o que eles falam uns 

sobre os outros ou que terceiros falam sobre eles, ganham mais destaque e visibilidade do que 

suas opiniões sobre os problemas existentes no país e possíveis soluções presentes em seus 

planos de governo. Ao longo da corrida eleitoral, repórteres acompanham diariamente cada 

passo dos candidatos à presidência da República, porém, os sites de notícias ainda estão 

distantes de realizar uma cobertura que informe os leitores com detalhes claros das propostas 

de governo de cada candidato.  

Esse panorama da cobertura jornalística do período eleitoral, com ênfase em matérias 

reativas, é contraditório com a capacidade da mídia, visto que ela possui grande poder na 

produção da agenda pública. Não há dúvidas de que na época eleitoral, mais do que nunca, 

temas e assuntos pelos quais ela se interessar e questionar serão foco da atenção nas propostas 

e debates dos principais candidatos que se preocupam com seu nível de visibilidade nos meios 

de comunicação. Se a mídia produz reportagens que apontam problemas no âmbito da saúde 

pública, por exemplo, os candidatos vão buscar apresentar propostas e falar sobre assuntos 

relacionados a essa temática, pois dessa maneira, suas chances de aparecer na televisão, rádio 

e jornais são maiores.  

Conforme uma vasta literatura aponta, a mídia é a principal responsável pela 
produção da agenda pública, um momento crucial do jogo político. A pauta de 
questões relevantes, postas para deliberação pública, é em grande parte condicionada 
pela visibilidade de cada questão nos meios de comunicação. Dito de outra maneira, 
a mídia possui a capacidade de formular as preocupações públicas. O impacto da 
definição de agenda pelos meios é perceptível não apenas no cidadão comum, que 



tende a entender como mais importantes questões destacadas pelos meios de 
comunicação, mas também no comportamento de líderes políticos e de funcionários 
públicos, que se veem na obrigação de dar uma resposta a essas questões. [...] a 
mídia fornece os esquemas narrativos que permitem interpretar os acontecimentos. 
Na verdade, ela privilegia alguns desses esquemas em detrimento de outros. O 
controle sobre a agenda e sobre a visibilidade dos diversos enquadramentos, que 
alicerça a centralidade dos meios de comunicação no processo político 
contemporâneo, não passa despercebido dos agentes políticos, que hoje, em grande 
medida, orientam suas ações para o impacto presumível na mídia. (MIGUEL & 
BIROLI, 2010, p.10) 

 

2.2 FIGURA DO CANDIDATO COMO PEÇA-CHAVE 
  

No Brasil, tradicionalmente, o partido político tem sido considerado um elemento 

frágil na explicação do voto. Nesse sentido, pesquisas revelam que a escolha eleitoral é focada 

no candidato, visto que há uma quantidade maior de votos nominais em detrimento de votos 

na legenda. As próprias campanhas eleitorais da maioria dos partidos são centradas 

fundamentalmente na imagem do candidato (ALBUQUERQUE & DIAS, 2002). O foco da 

atenção na figura do candidato acaba sendo uma abordagem seguida pela mídia que opta pela 

produção de matérias reativas baseadas nesse tipo de posicionamento e apresentação por parte 

dos partidos políticos. 

Essa tendência pôde ser observada em nossa pesquisa com as matérias do G1. A 

cobertura realizada pelo site da Rede Globo pouco se distancia daquela promovida por seus 

concorrentes diretos no noticiário online. A fórmula utilizada pelos sites de jornalismo é 

quase sempre a mesma: realiza-se a cobertura do dia a dia de campanha dos candidatos, com 

matérias que dão destaque para frases de efeito e promessas feitas para a região visitada. 

Realização, compilação e repercussão dos debates políticos e disputas judiciais também são 

objetos de matérias. No final das contas, o espaço que sobra para apresentação e discussão dos 

planos de governo é mínimo.  

Sem a limitação do espaço, como nos jornais impressos, e do tempo, como no rádio e 

na televisão, a grande mídia aproveita a internet para elaborar infográficos21 com curiosidades 

que atraem os leitores. Sem essas duas restrições, outras seções mais críticas também ganham 

espaço, como o “promessômetro”22 e o “mentirômetro”23, ambos da Folha. Essas seções, no 

entanto, mais amenizam a cobertura do que realmente aprofundam o debate. Nesse contexto, é 

                                                           
21Disponível em http://topicos.estadao.com.br/especiais-sobre-eleicoes-2010. Acessado em 04/05/2011. 
22Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/especial/2010/eleicoes/promessometro-mais_recentes.shtml. 
Acessado em 04/05/2011. 
23Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/especial/2010/eleicoes/mentirometro-mais_recentes.shtml. 
Acessado em 02/05/2011. 



possível perceber que não é sempre que a imprensa - que deveria ser o melhor canal de 

informação para conhecer um candidato e suas propostas - cumpre, de fato, seu papel de 

defensor do interesse público. 

A partir de nossa análise das matérias do G1 e observando de maneira superficial seus 

principais concorrentes, é possível identificar que a figura do candidato é objeto central da 

cobertura da imprensa durante as eleições. Esse tipo de atuação - focada na figura -, de certa 

forma, facilita a vida dos candidatos, pois esse âmbito favorece votos personalistas. Esses 

votos personalistas são aqueles feitos sem um vínculo forte com preferências ideológicas ou 

com localização sociológica (SILVEIRA, 1998). As decisões acabam sendo baseadas no 

emocional e não no racional. Relativamente, é muito mais fácil moldar um candidato de 

acordo com os desejos dos eleitores quando a decisão do voto é feita baseada na impressão e 

simpatia que ele passa ao eleitorado, e não na análise crítica de suas propostas. Para o autor 

Eduardo Silveira (1998), o novo cenário político da mídia e do marketing produz um “novo 

eleitor intuitivo e não racional”.  

A personalização das campanhas ganha aspectos diferenciados em cada região. 
Mughan (2000, p.3) evidencia um distanciamento das campanhas baseadas em 
partidos e uma aproximação de competições entre personalidades fabricadas pela 
mídia. A tendência extrapola o mercado político e alcança líderes empresariais, 
jogadores de futebol, celebridades e atores de teatro e cinema. (MATOS, 2006, p.11) 

 

Realizar uma pesquisa de opinião pública para descobrir o que os eleitores desejam no 

próximo presidente do país e trabalhar sua imagem pessoal com a ajuda de marqueteiros para 

aproximá-la da desse político idealizado pelos eleitores é uma estratégia vastamente utilizada 

por candidatos no mundo todo. Assim como buscar informações que comprometam e 

manchem a imagem de seus adversários. Acusações e intrigas vexatórias entre os candidatos 

chamam muita atenção durante a campanha. Da mesma forma que acontece com celebridades, 

as pessoas tem grande interesse em saber detalhes e fofocas da vida pessoal de seus 

candidatos. Há certo fascínio e celebritização. 

Angustiados e, até mesmo desesperados, candidatos usam os mais variados recursos 
para enfrentar esse mistério do [voto do] eleitor. Contratam-se especialistas em 
marketing, pesquisas de opinião pública e até psicólogos. Querem saber o que a 
população deseja de um presidente, governador, prefeito - e como atender esse 
figurino. Eleição é um serviço de profissionais.  (DIMENSTEIN, 1994 p.12)  

 

Por outro lado, elaborar uma campanha inteligente de governo, com promessas 

possíveis e adequadas às necessidades do país, não é uma estratégia das mais recorrentes. 

Uma velha máxima diz que, na publicidade, não existe verdade: existe a imagem, a 
impressão da verdade, que pode muito bem ser uma mentira. Em outras palavras, 
“não é o que você diz: é o que o outro entende”. Não é à toa que a política, área em 



que a verdade nunca foi prioritária, casou tão bem com a publicidade. (SÁ in 
DIMENSTEIN, 1994, p.28) 

 

Nas eleições presidenciáveis de 2010, estratégias de marketing foram utilizadas pelos 

principais candidatos. Uma conhecida frase da política diz que “o que importa não é o fato, 

mas a versão do fato”. Antes de Dilma Rousseff ser anunciada como candidata oficial do PT, 

havia uma preocupação em relação à imagem da futura candidata. A petista era vista como 

pouco simpática, diferentemente de Lula, que tinha no carisma seu ponto forte. 

Figura 1      Figura 2 

   
Dilma, ministra-chefe da Casa Civil (2008) 
Foto: José Cruz, Agência Brasil 

Dilma, presidente da República (2011) 
Foto: Roberto Stuckert Filho, foto oficial 

 

As características que enfraqueciam o poder da candidata de atrair votos foram 

rapidamente trabalhadas pela equipe de assessores e marqueteiros. Dilma passou por uma 

grande transformação de seu visual. Seus cabelos ganharam nova coloração e um corte mais 

moderno, e seus dentes foram clareados. Os óculos pesados, antes utilizados durante eventos 

oficiais, foram trocados por lentes de contato. A então ministra da Casa Civil também passou 

por intervenções estéticas, nas regiões malar e mandibular24, além de outras plásticas no rosto 

                                                           
24“Dilma faz plástica e renova o visual para 2009”. O Estado de S. Paulo, 23/12/2008. Disponível em 
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,,298346,0.htm. Acessado em 20/05/2011. 



que atenuaram suas linhas de expressão, deixando a candidata com aspecto mais jovem e 

suavizando o desenho de suas sobrancelhas, o que lhe tirou o ar de mulher brava25. 

Outra estratégia de marketing bastante explorada foi a de associar a imagem de Dilma 

com a do então presidente Lula. Em outubro de 2010, pouco antes da votação do segundo 

turno, o nível de aprovação do governo Lula bateu recorde, com 83% dos eleitores brasileiros 

avaliando sua administração como boa ou ótima26. Durante a campanha, Lula tornou-se o 

maior cabo eleitoral de Dilma. Ele a acompanhou em comícios por todo o país e apresentou-a 

como “mãe” do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Há rumores de que a 

estratégia deu tão certo que parte da população chegou a acreditar que Dilma era de fato 

esposa de Lula27 - impressão que teria sido fortalecida com o afastamento da Dona Marisa - a 

real esposa - das notícias durante toda a campanha eleitoral.   

Por conta do alto índice de aprovação do governo Lula, sua imagem atraiu até mesmo 

o principal candidato de oposição. Serra tinha como qualidades mais relevantes a sua imagem 

de homem público e administrador. Por outro lado, as pessoas o consideravam arrogante e não 

tinham muita empatia por ele28. O tucano buscou então reformular sua imagem de maneira a 

ser visto como mais amável e popular para seus possíveis eleitores. O resultado foram 

programas no HPGE repletos de imagens em que Serra aparece ao lado de Lula, com o 

narrador em off comentando sua posição como ministro da Saúde e apresentando a promessa 

da criação de novos hospitais, policlínicas e aumento da produção de genéricos. No programa 

do dia 19 de agosto29, feitos de Serra como prefeito e governador de São Paulo foram 

ressaltados, como a obra de expansão do metrô paulistano e a construção do Rodoanel. 

Esse programa teve como foco políticas para saúde, com depoimentos de ex-

dependentes químicos que se recuperaram do vício das drogas graças a programas 

                                                           
25“As plásticas que fazem a nova Dilma Rousseff”. Época online, 16/01/2009. Disponível em 
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI21564-15254,00-AS+PLASTICAS+QUE+FAZEM+A+ 
NOVA+DILMA+ROUSSEFF.html. Acessado em 20/05/2011. 
26Fonte: Datafolha. Disponível em: http://datafolha.folha.uol.com.br/folha/datafolha/tabs/aval_pres_27102010. 
pdf. Acessado em 21/05/2011. 
27Augusto Nunes, “Confusão na pequena área”. Veja online,29/09/2010. Disponível em:  http://veja.abril.com.br 
/blog/augusto-nunes/sanatorio-geral/confusao-na-pequena-area/; Leandro Loyola, “A outra mulher do Lula”. 
Época, 27/08/2010. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI166678-15215,00-A+ 
OUTRA+MULHER+DO +LULA.html; Christina Lemos, “Dilma á mulher do Lula, respondem entrevistados da 
Sensus”R7, 25/08/2010. Disponível em: http://noticias.r7.com/blogs/christina-lemos/2010/08/25/dilma-e-a-
mulher-do-lula-respondem-entrevistados-da-sensus/. “No sertão, Dilma é a “mulher do Lula”. Folha de 
Pernambuco, 21/08/2010. Disponível em: http://www.folhape.com.br/index.php/caderno-politica/586312 e Bob 
Fernandes e Claudio Leal. “Moradora do S. Francisco promete voto em ‘esposa de Lula”, Terra Magazine, 
13/10/2009. Disponível em: http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4039219-EI11354,00-Moradora+ 
do+S+Francisco+promete+voto+em+esposa+de+Lula.html. Acessados em 10/06/2011. 
28Marco Damiani e Ivan Martins. “O produto Serra”, Istoé Dinheiro, 26/10/2005. Disponível em: 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/6739_O+PRODUTO+SERRA. Acessado em 10/06/2011. 
29Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=hxYHDTN0IKk. Acessado em 21/05/2011. 



implantados durante o governo do Serra, como a instalação de clínicas voltadas especialmente 

para esse tipo de tratamento.  

Em outros programas ao longo da corrida eleitoral, Serra adotou o discurso de origem 

modesta, nascido na Mooca, em São Paulo. Estudante de escola pública, afirmou ter batalhado 

muito para chegar aonde chegou e que seu projeto então atual para presidência eram “os 

brasileiros”30. Em determinado momento, o locutor fala em off, sobre imagens de um Serra 

bem humorado, abraçando eleitores e comendo pratos feitos com trabalhadores: “Esse é Zé 

Serra, um homem simples, de bem com a vida, de bem com o povo”. Em seguida, é mostrada 

a história de Alex, que aos dez anos de idade ainda não falava até que - graças a um projeto do 

Serra - começou a receber tratamento na “Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais” 

(APAE) de Capim Branco em Minas Gerais. Após mais algumas falas do candidato, o 

programa é encerrado com um novo jingle31 que busca associar a imagem de Serra a Lula: 

Quando o Lula da Silva sair 
É o Zé que eu quero lá 
Com Zé Serra eu sei que anda 
É o Zé que eu quero lá 
José Serra é um brasileiro 
Tão guerreiro quanto eu 
É o Zé que batalhou, estudou 
Foi à luta e venceu 
Zé é bom e eu já conheço 
Eu já sei quem ele é 
Pro Brasil seguir em frente 
Sai o Silva e entra o Zé 

 

A letra do jingle de campanha de José Serra é um exemplo aplicado de uma estratégia 

de marketing focada na figura do candidato. Ao chamar José Serra de “Zé”, a letra tenta 

reverter a imagem de político elitizado ao descrever um candidato com o qual o eleitor 

popular pode se identificar - “Zé que batalhou [...] foi à luta e venceu”. Outro fator explorado 

é a associação com a imagem de Lula, evidente no trecho “Sai o Silva e entra o Zé”. 

O “real” da política e a identidade “real” dos candidatos políticos está cada vez mais 
inacessível a este eleitor, submetido a simulações e versões parciais sobre a ação 
política. A fetichização da política e a ampliação de requintadas tecnologias e 
profissionais com expertise para promover a imagem das instituições e políticos, 
ampliam a distância - política - entre a sociedade e os candidatos; entre a informação 
e a persuasão; entre a ética e a capacidade de representação. (ABREU & WEBER, 
2010) 

 

                                                           
30Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=EQG1MjQhIuY#t=6m40s. Acessado em 21/05/2011. 
31Música publicitária com o objetivo de ser rapidamente associada a uma ou a um produto. A música deve ter 
curta duração e conter uma letra simples, de fácil memorização. Em campanhas políticas, o jingle é uma espécie 
de música tema do candidato. 



Nesse contexto, qual o espaço que sobra para debater as propostas de governo de cada 

presidenciável? Onde fica o direito do eleitor de conhecer as políticas que os candidatos 

pretendem colocar em prática, caso eleito?  

 

2.3 PROGRAMAS DE GOVERNO 
 

Em setembro de 2009, o então presidente Lula sancionou a Lei nº 12.03432 que 

estabeleceu mudanças no processo eleitoral brasileiro33. Entre as alterações, merece destaque 

a inclusão do inciso IX no artigo 11 da Lei nº 9.504/1997 que estabeleceu a necessidade de 

apresentação das propostas defendidas pelo candidato na disputa pelos cargos de prefeito, 

governador de Estado de presidente da República, no momento do pedido de registro à Justiça 

Eleitoral. Com sua promulgação, os comitês de campanha viram-se obrigados a compilar 

propostas em um plano de governo tornando-nos públicos ao eleitorado34.  

A estreia da lei na corrida presidencial de 2010 mostrou o fracasso e o descaso dos 

comitês de campanha na elaboração e apresentação de propostas claras. Para exemplificar 

essa situação, restringimos nossa apresentação aos dois presidenciáveis de maior votação, 

Dilma Rousseff e José Serra. Ambos os candidatos tiveram seus programas de governo 

protocolados no TSE, instância jurídica responsável pela regulação do sistema eleitoral 

brasileiro, na data-limite35 estabelecida por lei. Ao ler as propostas em questão, fica evidente 

que não houve cuidado e discussão dentro da coligação para sua realização, sendo elaborado 

apenas para cumprir os requisitos mínimos para obtenção de tal registro. 

O plano de governo apresentado pela campanha petista foi duramente criticado por seu 

maior aliado na coligação, o PMDB. Suas propostas eram uma reprodução unilateral da 

programática do PT. A primeira versão do programa protocolado no TSE continha trechos 

considerados polêmicos como, por exemplo: controle social da mídia, taxação de grandes 

                                                           
32Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12034.htm. Acessado em 
15/05/2011. 
33A Lei nº 12.034 sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 29 de setembro de 2009 alterou 
substancialmente três leis. A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 - dita Lei dos Partidos Políticos; Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições; e a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 
1965 - Código Eleitoral. 
34Conjunto de eleitores; totalidade de cidadãos que, numa certa comunidade política, têm o poder de votar ou do 
sufrágio ativo, por estarem regularmente inscritos. Assim se diz da dignidade conferida a uma pessoa, como 
eleitor, ou da aptidão jurídica de participar de uma eleição, como um dos membros do colégio eleitoral. 
(FRANCA,1977, p.333)  
35Lei nº 9504/97: art. 11. “Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até 
às dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.” 



fortunas e redução da jornada de trabalho. O mesmo não representava, em nada, sua coligação 

“Para o Brasil seguir mudando”, composta por dez partidos36. 

O programa entregue em nome da candidata causou grande repercussão, com bastante 

espaço na mídia. Por conta disso, sete horas após a entrega da primeira versão, o comitê de 

campanha da petista entregou um novo programa ao TSE, em substituição à versão anterior. 

Dessa vez, com os pontos polêmicos excluídos, mas ainda sem contemplar qualquer proposta 

de outro partido da coligação. A desastrada apresentação, sem aparente discussão prévia na 

coligação, recebeu críticas da própria presidenciável Dilma Rousseff que, em uma declaração 

à imprensa, classificou-a como um erro37.   

O comitê de campanha de José Serra, por outro lado, optou por protocolar dois 

discursos do candidato, que resumiam algumas de suas ideias e propostas. Um dos discursos 

escolhidos foi proferido no Encontro Nacional entre o PSDB, DEM e PPS, e o outro, na 

Convenção Nacional do PSDB, ocasião na qual foi escolhido pelo partido como 

presidenciável. As propostas apresentadas nos discursos se distanciam da expectativa do que 

deveria ser um plano de governo, contendo menções vagas de necessidades para o país como: 

“construção de um país que seja realmente de todos”, “deter o retrocesso na saúde pública” e 

“a coordenação efetiva dos esforços na área de Segurança, ou o Brasil não terá como ganhar a 

guerra contra o crime”38. 

 De certa forma, há que se observar com certo otimismo o fato de a Lei nº 12.034/97 

ter sido editada, ainda que tardiamente. Não à toa, recebeu o apelido de “minirreforma 

eleitoral”, por conta das alterações que realizou em outras três leis. Sua criação edição pode 

ser considerada um avanço em relação a algumas brechas da legislação eleitoral brasileira. 

Por outro lado, é constrangedor pensar que foi preciso haver uma obrigatoriedade legal para 

que candidatos se comprometessem com suas propostas, mesmo que minimamente, como nos 

casos observados. A nova lei, de fato, apenas torna obrigatória a apresentação de propostas 

para que o registro da candidatura seja realizado. O formato em que essas propostas devam 

ser apresentadas e seu conteúdo específico, no entanto, não foram regulamentados.  Ainda 

assim, o descaso na apresentação oficial dos planos de governo encontrou espaço na grande 

                                                           
36A coligação Para o Brasil Seguir Mudando era composta pelos seguintes partidos: PT, PMDB, PDT,  PC  do  
B,  PSB,  PR,  PRB,  PTN,  PSC  e  PTC. Fonte: TSE. 
37Italo Nogueira. “Dilma diz não ter assinado plano de governo do PT, apenas rubricado páginas”, Folha.com, 
09/07/2010. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/764486-dilma-diz-nao-ter-assinado-plano-de-
governo-do-pt-apenas-rubricado-paginas.shtml. Acessado em: 12/04/2011. 
38Disponível em: http://agencia.tse.gov.br/sadAdmAgencia/arquivoSearch.do?acao=getBin&arqId=1353988. 
Acessado em: 01/05/2011. 



mídia que denunciou o desleixo das campanhas e a ausência de propostas específicas que 

demonstrassem soluções para temas nacionais. 

 

2.4 APRESENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA 
 

A eleição presidencial não é um evento “pontual”, seu resultado tem consequências 

diretas e indiretas na vida da população e nas diretrizes do desenvolvimento do país por pelo 

menos os quatro anos seguintes a sua realização. Algo tão importante assim deveria ser 

exaustivamente pensado, com a decisão do voto feita da forma mais racional possível.  

Para escolher um bom candidato é fundamental pesquisar sua história, os seus 
caminhos políticos. De que partidos ele já foi? Com que aliados ele já esteve? Se ele 
for um político experiente, terá registrados na sua biografia posicionamentos que 
demonstraram sua afinidade, ou não, com as causas sociais e populares. (BETINHO 
in DIMENSTEIN, 1994) 

 

Durante o ano eleitoral, organizações da sociedade civil, órgãos legislativos e do 

judiciário promovem campanhas para incentivar e esclarecer a população sobre o processo 

eleitoral. Em comum, os projetos visam sensibilizar o cidadão da necessidade de exercer o 

direito39 de votar e pregam que cada um exerça um “voto consciente”. Na última corrida 

eleitoral, realizada em 2010, esse sentimento foi insuflado pela aprovação do projeto “Ficha 

Limpa”40, que trouxe uma atmosfera positiva para a renovação da crença na política, que se 

encontra, cada vez mais, desgastada na opinião pública. 

Aproveitando esse clima de credibilidade em novos tempos, o Senado lançou a 

campanha “Seu Voto Faz o Congresso” para orientar o eleitor a compor as Casas, além de 

esclarecer, de forma simplificada, que seus integrantes “fazem as leis”. A campanha foi 

realizada promovendo paralelo com o futebol, metáfora simples e de grande apelo para a 

população, especialmente meses após a Copa do Mundo. A campanha ficou baseada em um 

hotsite41 42, hospedado no site do Senado. No portal foram disponibilizados materiais gráficos 

para download, spot para rádio e peça audiovisual para televisão e internet. 

                                                           
39Não discutiremos nesse trabalho se o voto obrigatório transforma o direito de votar em dever de votar. 
40A Lei Complementar nº 135 de 2010, lei da Ficha Limpa, foi uma proposta de iniciativa popular que recolheu 
1,3 milhão de assinaturas. Sua sanção criou novos critérios de inelegibilidade para “proteger a probidade 
administrativa e a moralidade no exercício do mandato”. 
41“Áreas de informação criadas para o lançamento de um produto, o anúncio de um evento ou uma grande 
promoção. Ou seja, é um conteúdo com prazo de validade, seja uma semana ou um mês. A quantidade de 
páginas é pequena pelas características de conteúdo que um hotsite carrega; o tom, sempre persuasivo; e o visual, 
diferenciado do restante do site ou portal, abrindo em janela menor." (RODRIGUES, 2006) 
42Disponível em: http://www.senado.gov.br/noticias/especiais/seuvotofazocongresso/. Acessado em 27/05/2011. 



O Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, promoveu sua maior campanha de 

esclarecimento do eleitor, com o conceito “Você pode escolher o seu destino”. A avaliação da 

campanha, realizada por pesquisa43 logo após o segundo turno, mostrou que a mesma atingiu 

70,6% dos eleitores, com avaliação positiva de 82,5% do total, ainda que apenas 29,7% dos 

pesquisados tenha sido capaz de identificar o tribunal como seu responsável. Foram 

veiculados 26 spots de rádio e televisão - sendo dois com duração de um interminável minuto 

para as mídias -, que contaram com a atuação de atores conhecidos, além da distribuição de 

3.183.770 pôsteres e 54.239.000 colas44. 

A campanha do TSE foi lançada com discurso do presidente do tribunal à época, 

Ricardo Lewandowski, em 31 de julho de 2010, no início da disputa eleitoral45. Em 2 minutos 

e 28 segundos de vídeo, o ministro apresenta os objetivos da corrida eleitoral, os cargos que 

participarão do pleito e apela para que o eleitor decida seu voto por sua própria consciência. 

Lewandowski também alerta para que se pesquise o passado político dos candidatos, além de 

incentivar os eleitores a deixarem de lado interesses unicamente pessoais e pensarem no 

coletivo. 

Nesses dois exemplos de campanha de esclarecimento promovida pelo órgão máximo 

do Legislativo e Judiciário Eleitoral, a ação de “votar consciente” é citada e exaltada. Mas o 

que realmente é votar conscientemente? Nenhuma das duas expõe de maneira objetiva e se 

limitam a indicar pistas e sugerir atitudes de como executar tal voto. Na mesma linha seguem 

as cartilhas do Movimento Voto Consciente46, organização formada por voluntários que atua 

desde 1987, com foco principal no estado de São Paulo. 

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro se dedicou a guiar o eleitor no assunto 

em cartilha47 divulgada em maio de 2011. Na décima página da publicação, há uma lista de 

sites para que o cidadão busque mais informações sobre os candidatos, entre eles os portais 

governamentais: TSE, Ministério Público Eleitoral, Tribunal de Contas da União e do Estado, 

mas sem esquecer-se da sociedade civil apresentando os endereços virtuais do Congresso em 

Foco48, Transparência Brasil49 e Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral50. 

                                                           
43Disponível em: http://www.tse.gov.br/internet/institucional/arquivo/Relatorio_Sensus_Fields_TSE.pdf. 
Acessado em: 05/06/2011. 
44Fichas com lacunas para o eleitor anotar os números dos seus candidatos. As colas tem com objetivo reduzir o 
tempo do eleitor na urna eletrônica e evita o esquecimento dos números. 
45Disponível em: http://agencia.tse.gov.br/sadAdmAgencia/noticiaSearch.do?acao=get&id=1319453&toAction= 
VIDEO_HOT_VIEW. Acessado em 31/05/2011. 
46Disponível em: http://www.votoconsciente.org.br/site/uploads/publicacoes/Cartilha%20atualizada%20junho% 
202007.pdf. Acessado em 04/07/2011. 
47Disponível em: http://www.tre-rj.jus.br/site_novo/servicos_eleitor/cartilha.pdf. Acessado em 04/05/2011. 
48 Site jornalístico, cuja cobertura é exclusivamente o Congresso Nacional e fatos políticos de Brasília. 
Disponível em http://congressoemfoco.uol.com.br. 



Juntam-se às três campanhas citadas outras dezenas promovidas por organizações da 

sociedade civil, Tribunais Regionais Eleitorais, Ministério Público Federal e suas 

representações estaduais, que elaboraram e promoveram ações semelhantes. 

Em comum, e resumidamente, o voto consciente se dá em duas vertentes: das ações e 

da informação. No primeiro critério, a orientação é de que o eleitor não deve trocar ou vender 

seu voto e, ainda, denunciar atitudes, passíveis de punição frente à lei eleitoral vigente. Tais 

ações são encorajadas por processo educação política e de esclarecimento da população, 

objetivo claros das campanhas promovidas pelo TSE, Congresso e demais órgãos 

governamentais. A solução adotada por esses órgãos é apresentar a venda de votos como 

crime e sabotar o esquema de venda, mostrando que a votação é sigilosa. Na urna, o eleitor 

pode escolher qualquer candidato, que ninguém saberá. 

Na segunda vertente, há o estímulo para que o eleitor compreenda a diferença e o 

papel exercido por cada cargo, informação que é alvo das campanhas de esclarecimento 

realizadas pelos órgãos públicos. O eleitor também deve conhecer e analisar de forma crítica 

cada candidato quanto às propostas de governo, passado político, se possui “ficha limpa”, 

alianças eleitorais e seus financiadores de campanha. 

Onde obter tais informações? 

 

2.5 FONTES DE INFORMAÇÕES SOBRE OS CANDIDATOS 
 

A aquisição de todas essas informações não é tarefa simples para o eleitor. O passado 

político dos candidatos é apresentado por diversas fontes. Nos casos do site oficial da 

campanha e dos programas eleitorais, veiculados no rádio e na televisão, a equipe de 

marketing apresenta uma caricatura do candidato, exagerando os pontos fortes e minimizando, 

ou até reduzindo, seu lado fraco. Em 2010, o comitê de campanha do presidenciável José 

Serra, o apresentou como político experiente, com muitas realizações em seu passado, frente à 

Dilma Rousseff, acusada de ser despreparada e desconhecida. Por sua vez, o programa 

eleitoral da ex-ministra do governo Lula a retratava como “mãe do PAC”, gestora competente, 

                                                                                                                                                                                     
49Organização formada por ONGs e indivíduos que atuam no combate à corrupção. O site apresenta extenso 
bando de dados sobre o histórico judiciário dos políticos, resultados de pesquisas e muitos outros instrumentos 
que auxiliam o monitoramento do fenômeno da corrupção. Site disponível em: http://www.transparencia.org.br. 
50O MCCE é uma ONG formada para combater a corrupção no país, com sede em Brasília (DF). Seu comitê 
nacional, composto por 50 entidades, coordena as ações dos comitês estaduais, que têm como objetivo organizar 
e articular a rede de entidades e movimentos com capilaridade em sua região. Site disponível em: 
http://www.mcce.org.br/. 



sucessora da proteção aos pobres, ante Serra, representante da política “neoliberal 

privatizante” de Fernando Henrique Cardoso. 

Como na criação de um personagem, os marqueteiros recortam e selecionam aspectos 

importantes da história política da pessoa para sua transformação em candidato. Faz-se 

necessário retirar essa seleção do contexto no qual esses fatos se deram e juntar os pedaços 

em torno de um fio condutor para dar um sentido àquela biografia. Em analogia ao sentido de 

identidade de Gilberto Velho (1994), é a partir da organização desses fragmentos de memória 

que surge o candidato preparado para o projeto, no caso, a eleição. Essa figura segue em 

mutação durante a corrida, adaptando novos fatos em sua memória - não necessariamente por 

opção -, conscientemente sendo reformulada para que se mostre apta a exercer o cargo 

almejado. 

Além dos programas eleitorais, outra forma de o eleitor obter informações do passado 

dos candidatos é pela mídia, que produz biografia dos mesmos para ambientar as primeiras 

publicações da cobertura eleitoral. O G1, durante a corrida eleitoral de 2010, produziu 11 

matérias sobre o passado dos candidatos. A primeira foi realizada em maio, apresentando 

todos os pré-candidatos, com título que chamava o leitor a “conhecer” cada um deles. Em 

julho, matéria semelhante foi publicada, trazendo, desta vez, os nove candidatos já 

oficializados pelos partidos para a disputa. Nesse mesmo mês, outras duas reportagens foram 

feitas, uma tratando dos vice-presidentes e outra trazendo a curiosidade que seis 

presidenciáveis já escreveram ou foram retratados em livro publicado. Além dessas, quatro 

abordam os personagens da cúpula de campanha de Dilma, Serra e Marina; a presença da 

biografia da candidata no programa de governo do PV; o inesperado candidato a vice-

presidente de José Serra, Índio da Costa; e que o mesmo foi alvo de Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI). Todas produzidas até agosto. As três restantes trazem a vida, fotos e vídeos 

da presidente eleita, Dilma Rousseff. 

Há de se levar em consideração que a vida de uma pessoa dificilmente pode ser bem 

resumida nas poucas linhas de uma matéria ou nos minutos de um programa eleitoral. Os 

fatos possuem interpretações cuja alteração do contexto no qual esse se deu para o que está 

sendo contado já altera seu sentido. Apresentar José Serra, em 2010, como filho de imigrante 

italiano vendedor de frutas semianalfabeto possui interpretação diferente daquela da década 

de 1940, em um contexto de Segunda Guerra Mundial, quando essa história ocorreu. A 

simples seleção de quais fatos são relevantes para serem retratados já constitui parcialidade, 

que pode levar a diferentes interpretações pelos consumidores da informação. 



Outra maneira possível de o eleitor obter o histórico dos candidatos é a partir de sua 

própria vivência e conhecimento, pois os presidenciáveis fazem parte do contexto político 

nacional e, geralmente, possuem longa vida pública. Os sites das campanhas também 

trouxeram textos apresentando o candidato e sua história política. 

Uma novidade na campanha que auxiliou conhecer as irregularidades do passado dos 

políticos foi a adoção da lei da Ficha Limpa51. Para ajudar o eleitor, a Articulação Brasileira 

contra a Corrupção e a Impunidade52 (Abracci) criou o site Ficha Limpa53, que contava com a 

inscrição voluntária dos políticos interessados. Para se cadastrar e ser reconhecido pelo site 

como “candidato ficha limpa” era necessário enviar documentação de inscrição na Justiça 

Eleitoral e declaração de não ter condenações ou ter renunciado para evitar cassação. Os 

documentos ficavam disponíveis para fiscalização e consulta popular e, caso alguma 

inconsistência fosse provada, o mesmo seria descadastrado. 

Entre os pontos restantes do processo de informação destacadas pelas campanhas para 

que se exerça um “voto consciente”, o eleitor deve ainda conhecer as alianças eleitorais e os 

financiadores de campanha. O volume de dados, versões e análises dificulta compreender o 

complexo jogo político de alianças. Como pesquisar os principais expoentes de cada um dos 

nove partidos da coligação “Para o Brasil seguir mudando”, liderada pela dupla PT e PMDB, 

ou dos seis da “O Brasil Pode Mais”, de PSDB e DEM? E dos demais sete partidos que 

lançaram candidato próprio? Em quais condições o cidadão médio pode conhecer e realizar 

um pensamento crítico sobre os financiadores das campanhas, que ultrapassam a casa de 

centenas de milhões de reais? A regulamentação de prestação de contas aprovada para a 

eleição de 2010 exige que a origem dos recursos seja apresentada à Justiça até 30 dias após o 

pleito. Como basear sua escolha nesse tipo de informação? 

                                                           
51À época, o Supremo Tribunal Federal não havia se pronunciado quanto à validade da lei para as eleições de 
2010. A decisão pela não validade ocorreu apenas 23/03/2011. 
52A Abracci se define como congregação de organizações da sociedade civil que trabalham no combate à 
corrupção e à impunidade no Brasil. Sua atuação se dá pelo estímulo e da articulação de ações buscando uma 
sociedade justa, democrática e solidária. Site disponível em: http://abracci.ning.com/. 
53Site disponível em: http://www.fichalimpa.org.br. 



3. PROPOSTA 

 

Considerando o volume e a dificuldade no acesso às informações necessárias para 

exercer o voto consciente, é inviável que todos os cidadãos as tenham e as analise antes de 

decidir seu voto. Faz-se necessário que o eleitor confie no papel da imprensa de informar. É a 

mídia que irá selecionar, apurar, repercutir e apresentar de forma clara ao cidadão temas e 

dados relevantes para a formação da consciência política do eleitor. Como dito anteriormente, 

ela tem grande poder e responsabilidade na construção da agenda pública. 

Os elementos discutidos até o momento fazem parte do passado ou presente dos 

candidatos: histórico de vida, se o mesmo é “ficha limpa”, as alianças eleitorais, financiadores 

e se está comprando voto. Mas o processo eleitoral é, na verdade, a capacidade do cidadão de 

escolher o futuro da sociedade da qual é parte. O voto confirmado na urna é um acordo de 

confiança firmado entre o eleitor e o candidato. Há a troca do voto pela credibilidade de que o 

político cumprirá, no exercício do cargo, o que foi prometido. A existência de um documento 

com as intenções oficializadas permite ao cidadão fiscalizar e fazer cobranças ao candidato 

eleito. Nesse aspecto, torna-se importante a análise do programa e das propostas dos políticos 

em campanha. 

Pela análise realizada no G1, podemos verificar que a apresentação dos programas de 

governo, sua análise e debate têm sido deixados de lado pela grande mídia online. No período 

de aproximadamente seis meses, foram publicadas 87 matérias sobre o assunto. Em nossa 

análise, dividimos esse total em quatro subcategorias: Evento, Documento, Programa 

Eleitoral e Proposta. Na subcategoria Evento, foram classificadas as reportagens que retiram 

declarações dos candidatos em eventos de campanha, que expõem uma intenção 

programática. As matérias “Serra diz que vai ampliar ProUni”54 e “Dilma quer universalizar 

tratamento de hipertensão”55 são alguns exemplos de matérias classificadas nessa 

subcategoria. 

Em Documento, foram classificadas as matérias que tratam do próprio programa de 

governo, sem apresentar propostas. Exemplos: “Dilma diz não ter compromisso com 

                                                           
54Tiago Guimarães. “Serra diz que vai ampliar ProUni e estender programa ao ensino técnico”. G1, 19/06/2010. 
Disponível em: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/serra-diz-que-vai-amplia r-prouni-e-
estender-programa-ao-ensino-tecnico.html. Acessado em: 03/06/2011. 
55Robson Bonin. “Dilma quer universalizar tratamento de hipertensão e diabetes”. G1, 16/08/2010. Disponível 
em: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-quer-universalizar-tratamento-de-hipert 
ensao-e-diabetes.html. Acessado em: 03/06/2011. 



propostas de programas do PT”56 e “PSDB prevê 100 mil contribuições com programa de 

governo via web”57. 

Foram enquadradas em Programa Eleitoral notícias que mostram intenções ou 

propostas concretas de governo apresentadas durante o HPEG. As reportagens fazem um 

resumo dos pontos mais importantes do programa, às vezes, agrupando os candidatos mais 

expressivos em uma mesma página. 

Em Proposta, por fim, foram classificadas matérias que trazem informações sobre as 

intenções, objetivos e metas dos presidenciáveis. As mesmas foram retiradas dos programas 

de governo apresentados ao TSE, de compilações de frases dos candidatos e de documentos 

oficiais das campanhas como, por exemplo, “Dilma Rousseff lança documento com 13 

diretrizes de governo”58, publicada em 25 de outubro, seis dias antes da votação do segundo 

turno. 

Ao utilizar metodologia 

semelhante a do item 2.2.3, de 

classificar a mesma matéria em 

mais de um candidato, temos um 

resultado total de 118 menções. A 

maior repetição ocorre na 

subcategoria Proposta, em que a 

reportagem com o genérico título 

de “Confira as propostas dos candidatos à Presidência”59, trouxe as únicas menções aos quatro 

candidatos menos expressivos no resultado das urnas. Essa matéria contém apenas a foto dos 

candidatos e ao lado o resumo de algumas informações sobre cada um: biografia; gasto 

previsto na campanha; patrimônio pessoal; link para o programa de governo no site do TSE. 

O candidato Rui Pimenta do PCO apresentou programa de governo no qual afirma que seu 

partido “não faz promessas eleitorais”, não sendo, portanto, mencionado. 

                                                           
56Thiago Guimarães. “Dilma diz não ter compromisso com todas as propostas do PT”. G1, 06/07/2010. 
Disponível em: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dilma-diz-nao-ter-compromisso-co 
m-propostas-de-programa-do-pt.html. Acessado em: 03/06/2011. 
57“PSDB prevê 100 mil contribuições com programa de governo via web”. G1, 27/05/2010. Disponível em: 
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/psdb-preve-100-mil-contribuicoes -com-programa-
de-governo-web.html. Acessado em: 03/06/2011. 
58Mariana Oliveira. “Dilma Rousseff lança documento com 13 diretrizes de governo”. G1, 25/10/2010. 
Disponível em: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-lanca-documento-com-13-d 
iretrizes-de-governo.html. Acessado em: 03/06/2011. 
59“Confira as propostas dos candidatos à Presidência”. G1, 06/07/2010.  Disponível em: http://g1.globo.com/esp 
eciais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/confira-propostas-dos-candidatos-presidencia.html. Acessado em: 
03/06/2011. 



Em comum, as matérias são relatos de afirmações orais ou por documento que 

demonstram a intenção do candidato em um tema específico. Outro ponto igual é que, à 

exceção de uma reportagem, todas as 86 restantes não contêm nenhum contraponto que não 

seja de um adversário da disputa. Não há debate das propostas com especialistas nos temas 

citados, assim como não são trazidas as opiniões da população. 

A única matéria na qual há um contraponto mostra que as promessas feitas em 2006 

por Geraldo Alckmin (PSDB) e Lula (PT), e por Alfredo Sirkis (PV) em 1998, são parecidas, 

respectivamente, com as de Serra, Dilma e Marina, em 201060. No texto, o repórter Thiago 

Guimarães ressalta: “Para analistas políticos consultados pelo G1, a repetição denota 

estabilidade e amadurecimento da democracia no país, mas também reflete certo descaso na 

elaboração das propostas pelos partidos, consequência do peso reduzido dos programas de 

governo na definição do voto”, baseado em opinião do historiador Marco Antônio Villa da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

Nesse contexto, nosso projeto defende a criação de um site que não seja como os sites 

habituais de campanha que seguem o modelo de “folder eletrônico’. Publicam textos, fotos, 

vídeos, mas não exploram o potencial do meio como ferramenta interativa e de mobilização” 

(GRAEFF, 2009, p.37). A ideia é criar um espaço para apresentação e debate das propostas 

dos candidatos à presidência do Brasil. Visto que 18,4% dos eleitores baseiam-se em 

conversas com amigos e familiares no momento de decidirem em qual candidato vão votar61, 

é importante que o site tenha ferramentas eficientes para compartilhamento de informações. A 

integração com as redes sociais é parte fundamental do projeto. 

 

3.1 MUDANÇA DE FOCO DO CANDIDATO PARA OS TEMAS 
 

Conforme apresentado no capítulo 2.2, as figuras dos candidatos são objetos centrais 

da cobertura jornalística realizada durante as eleições. Além disso, os partidos políticos 

também optam por realizar uma campanha eleitoral que destaca a figura do candidato e a 

utiliza como peça-chave. Esse tipo de abordagem, a nosso ver, não é a mais adequada para 

fundamentar a escolha do voto de maneira consciente, visto que pesquisas de opinião e 

estratégias de marketing rebuscadas são utilizadas amplamente antes, durante e até mesmo 

                                                           
60Thiago Guimarães. “Serra e Dilma repetem propostas da campanha de 2006”, G1, 25/07/2010 Disponível em: 
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-e-dilma-repetem-propostas-da-campanha-de-
2006.html. Acessado em: 31/05/2011. 
61Fonte: Instituto Sensus, 2010. 



depois das eleições. A figura e o discurso do candidato são objetos maleáveis que podem 

adequar-se às expectativas e demandas da população. De maneira hipotética, o fato de um 

candidato ser bem humorado e gostar mais de cachorros do que de gatos, não deveria ser 

pertinente no momento da votação, mas sim o que ele pretende fazer para melhorar a situação 

da saúde pública nacional. 

Para isso, nosso site pretende dar destaque a temas gerais como educação, segurança, 

saúde, dentre outros, como será explicado no item 3.1. Dessa maneira, pretendemos assegurar 

uma maior objetividade e dinamismo - para as pessoas que tem interesse apenas em saber 

quais são as propostas do candidato sobre determinado assunto - mas também possibilitar uma 

chance maior de aprofundamento em relação a cada tema - para aqueles que têm maior 

interesse no debate político. Os candidatos mudam a cada eleição, os temas, no entanto, ainda 

que sofram alterações na prioridade, permanecem os mesmos. 

 
3.2 UTILIZAÇÃO DA INTERNET  

 

A utilização da internet como instrumento de comunicação durante campanhas 

presidenciais foi observada pela primeira vez nos Estados Unidos (EUA), em 2000. O então 

senador republicano John McCain veiculou em vários sites banners em que pedia apoio à sua 

pré-candidatura62. Pouco conhecido na época, o senador ainda conseguiu vencer algumas 

prévias, mas George W. Bush acabou sendo escolhido como candidato do partido republicano 

que disputaria as eleições presidenciais (GRAEFF, 2009). 

Em comparação com o Brasil, nos EUA a internet teve papel de destaque na campanha 

das eleições presidenciais de 2008, tendo o caso do atual presidente americano Barack Obama 

se tornado um case de sucesso do uso de mídias sociais para promoção de um candidato, 

propagação de suas propostas e arrecadação de doações (MATOS, 2010). 

Há quase 50 anos, a televisão é considerada a arma mais poderosa nas campanhas 
eleitorais. O debate entre Richard Nixon e John F. Kenedy durante a campanha à 
presidência dos EUA em 1960 costuma ser identificado como o evento que 
simbolizou o início dessa era. 
Na última década, porém, a internet assumiu um papel cada vez mais importante na 
política e no processo eleitoral. A chegada de Barack Obama à presidência dos EUA 
em 2008 coroa o uso político da rede e das mídias sociais e provavelmente será o 
evento identificado com início de uma nova era para as campanhas eleitorais. 
Isso de maneira alguma sinaliza que a TV tenha deixado de ser importante da noite 
para o dia. Mas as novas mídias sociais e o uso de ferramentas que permitem 
comunicação em duas mãos e organização descentralizada não podem mais ser 
ignorados no planejamento das campanhas. (GRAEFF, 2009, p.5) 

                                                           
62Nos EUA, a etapa inicial das eleições é a prévia, em que os principais partidos escolhem seus candidatos que 
deverão participar da disputa eleitoral. 



 

Logo após a eleição de Obama, o estudioso canadense, Don Tapscott, comentou em 

uma entrevista que aquele seria o primeiro “presidente digital”. O especialista em web e 

geração digital alertou para a existência de um novo tipo de militância política por parte do 

público jovem, que utiliza massivamente sites de relacionamento social. 

O aumento do voto jovem foi crucial para seu sucesso. Mas os jovens fizeram mais 
do que apenas votar em Obama. Eles entraram para a política, mas no seu tipo de 
militância política. Usam Facebook para compartilhar informação, levantar dinheiro 
e organizar comícios num ritmo fenomenal. Usam YouTube, que ainda estava em 
sua infância em 2004, para alcançar milhões de eleitores via vídeo e música. Suas 
mensagens no Twitter transformaram o ciclo noticioso. Esta eleição marca o 
nascimento de uma força política irresistível que vai dominar e transformar os EUA. 
Em 2015, quando todos eles tiverem idade para votar, serão um terço do eleitorado. 
Têm na ponta dos dedos a internet, a ferramenta mais poderosa para informar, 
organizar e mobilizar. Além disso, sabem usá-la efetivamente, ao tomar a iniciativa 
e se comunicar diretamente entre eles para organizar atividades, em vez de esperar 
passivamente por notícias eleitorais vindas dos QGs de campanha. Essa faixa etária 
de público não aceitará um tipo de governo tradicional e será excepcionalmente 
exigente. Vai querer se envolver no ato de governar, ao contribuir com ideias antes 
que as decisões sejam tomadas. Também vai insistir na integridade dos políticos 
eleitos; se esses disserem uma coisa e fizerem outra, eles usarão suas ferramentas 
digitais para checar e espalhar o que descobrirem. (TAPSCOTT, 2009)63 

 

O exemplo americano, no entanto, deve ser observado com cautela, visto que os países 

ainda possuem diferenças no sentido de acesso à tecnologia. Para a pesquisadora de redes 

sociais Raquel Recuero, a campanha de Obama destacou-se, pois contou com a ajuda de um 

“eleitorado jovem e engajado” e “entendeu o uso de várias ferramentas e as utilizou para 

engajar ainda mais sua base eleitoral, que já usava a Rede”. Recuero, no entanto, é receosa em 

afirmar que a estratégia poderia ser eficiente no Brasil, visto que, a seu ver, “nossos jovens 

têm um uso muito mais social das ferramentas, mais fechado em pequenas redes. Os adultos, 

ao contrário, parecem ter um uso mais informativo”.64 

Nos EUA, por exemplo, em 2005, 100% das escolas públicas já possuíam acesso à 

internet com estimativa de um computador para cada quatro crianças matriculadas. Essa é 

uma realidade, infelizmente, ainda distante da brasileira65 (TAPSCOTT, 2010, p.28). 

Nos EUA, 49% da população utiliza a internet para obter informações e participar da 
produção e circulação de pontos de vista políticos (Smith, 2009). No Brasil a 
internet tem maior presença nas regiões Sudeste e Sul. Seria erro dizer que a internet 
poderia ter poder suficiente para alterar o resultado de uma disputa eleitoral ou 
mesmo dar mais poder de decisão aos eleitores por meio da rede de computadores. 
Em nosso país, os políticos (e até os mais conservadores) “sabem da necessidade de, 

                                                           
63Sérgio Dávila. “Estudioso da web analisa ‘geração digital’ que elegeu Obama”. Folha de S. Paulo 26/01/2009 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u494508.shtml. Acessado em 25/06/2011. 
64Raquel Recuero. “Mídia Social e campanha eleitoral”. 22/04/2010 Disponível em: http://www.pontomidia. 
com.br/raquel/arquivos/midia_social_e_campanha_eleitoral.html. Acessado em:25/06/2011. 
65Fonte: “Internet Access in U.S. Public Scholls and Classrooms: 1994 - 2005”, Departamento de Educação dos 
Estados Unidos, Centro Nacional para Estatísticas Educaionais (NCES 2007-020), 2007. 



como candidatos, ter um celular de última geração para mandar torpedos, e-mails e 
posts para twitter, orkut, blogs e sites de onde estiverem. E os partidos já trabalham 
para ampliar seus sites, sobretudo para captar recursos” (Lima, 2009, p.10). É certo 
que daqui em diante as campanhas serão maximizadas na internet, mas será difícil 
chegar ao usuário de classes mais baixas e de localidades em situação de extrema 
pobreza. Junto a esses eleitores, a televisão e os meios de contato face a face 
continuarão tendo primazia. (MATOS, 2010, p. 60) 

 

As eleições americanas de 2008 foram úteis para evidenciar a existência de 

tecnologias ainda pouco aproveitadas e distribuídas em outros países. “Enquanto os 

americanos viviam o futuro das campanhas eleitorais - e da democracia -, no Brasil o uso da 

internet como ferramenta de debate e campanha, tanto pelos candidatos quanto pelos eleitores, 

foi bastante limitado e aproveitou pouco o potencial das mídias sociais.” (GRAEFF, 2009, 

p.36). A tendência, no entanto, é que esse cenário evolua. 

De acordo com uma pesquisa divulgada pela Nielsen Online no começo de 2009, o 
Brasil é líder no uso de blogs e redes sociais: 80% dos brasileiros que navegam na 
internet participam de sites desse tipo e gastam neles um em cada quatro minutos de 
navegação. As mídias sociais são mais usadas pelos brasileiros do que o email. 
Outro marco importante foi cruzado em 2008: pela primeira vez, foram vendidos 
mais PCs do que aparelhos de televisão no Brasil [...] Com indicadores assim, é 
difícil negar que a internet já tem um peso considerável na vida dos brasileiros. 
(GRAEFF, 2009, p.34) 

 

Ainda que haja discrepância na questão do acesso à tecnologia, o exemplo americano 

indica uma tendência de comunicação e utilização da internet a ser seguida no resto do 

mundo, inclusive pelo Brasil. Uma pesquisa recente revelou que o número de usuários ativos 

no país cresceu 13,9% no período de um ano, alcançando o total de 43,2 milhões de 

usuários.66 Conforme apontou Tapscott, no século XXI, o conhecimento está fluindo com 

mais liberdade do que nunca graças à internet, que apenas agora começa a atingir seu 

verdadeiro potencial. “[...] a Internet 2.0, a internet viva, Hipernet, a internet ativa. Chame 

como quiser - essa não é a internet do seu pai. Ela se tornou um computador global, ativo e 

conectado em rede, que permite que todos não apenas participem mas também mudem a sua 

própria natureza” (TAPSCOTT, 2010). 

Na década de 90, o tamanho natural de um grupo era de 150 pessoas, de acordo com 

estudos do antropólogo britânico Robin Dunbar. “Esse é o número de pessoas com as quais a 

maioria dos seres humanos consegue manter um relacionamento estável em um ou mais 

grupos por meio de contato pessoal”. Atualmente, é possível que uma menina de apenas 12 

anos tenha mais de 700 amigos no Facebook, por exemplo, sem a necessidade de contato 

                                                           
66Fonte: Ibope Nielsen Online, “Número de usuários ativos cresceu no Brasil”. 04/05/2011 Disponível em: 
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pessoal constante para manutenção desses laços. “Hoje, a internet e a tecnologia das redes 

sociais destroem os supostos limites estabelecidos por Dunbar” Além disso, localização 

geográfica e fusos horários não atrapalham mais, o que possibilita uma maior 

interconectividade (TAPSCOTT, 2010). 

A internet, como observado no caso do Obama, leva vantagem, pois permite a 
utilização de uma linguagem jovem. A internet é uma ferramenta democrática na 
questão do acesso a informação, pois tem o poder de descentralizar o conhecimento 
e permite o compartilhamento de informações (ver item 3.2.3), o que pode ser muito 
favorável para os candidatos nanicos que concorrem a uma eleição, por exemplo.  
Candidatos que têm pouco tempo de exposição na propaganda na televisão vão 
descobrir no YouTube um excelente aliado. O vídeo online dá tempo praticamente 
ilimitado para exposição dos projetos e propostas. Também podem usar essa 
ferramenta como forma de responder a ataques, desmentir acusações e 
contextualizar declarações eventualmente distorcidas pelos adversários ou pela 
mídia tradicional. (GRAEFF, 2009, p.46) 

 

Outro aspecto importante é a questão da interatividade. Diferente da televisão e outros 

meios, a internet não é um meio que explora a passividade do leitor. Para Tapscott (2010), 

essa interatividade representa uma vantagem em relação a outros meios não apenas por 

possibilitar o debate e a troca de informações, mas por alterar a maneira como as informações 

são recebidas. Conforme disse Marshall McLuhan “o meio é a mensagem”. Um estudo 

realizado em 2006 sugere que as informações absorvidas na internet causam um impacto 

diferente daquelas lidas no jornal, por exemplo. De acordo com a pesquisa, os “participantes 

lembravam-se mais de notícias vistas em versões interativas, que lhes davam a oportunidade 

de clicar para ouvir as notícias ou se aprofundar no assunto” do que as transmitidas por 

noticiários tradicionais como, por exemplo, rádio. (TAPSCOTT, 2010). 

Os fatos apresentados, portanto, foram decisivos na escolha da internet como meio 

para criação de nosso projeto. Mais do que um simples meio para os candidatos se 

promoverem de maneira unilateral e angariarem doações, a internet é um espaço que permite 

maior interatividade entre o representante e representado e entre os próprios eleitores. É uma 

mídia que o eleitor pode usar em seu interesse e realizar uma inversão do poder de quem fala 

em um espaço colaborativo. 

 

3.2.1 Troca de informações 
 

Ao contrário de um impresso, a escolha do meio virtual para hospedar nosso projeto 

permite receber dados e informações dos visitantes em tempo real. Haverá no escopo do 

projeto a possibilidade de inserção de conteúdo dos internautas, com o objetivo de aumentar a 



quantidade de percepções sobre algum tema ou proposta de determinado candidato. Com a 

ampliação do número de “olhos” e “cérebros”, será possível aprimorar a fiscalização das 

propostas do candidato e da percepção de inconsistências e incoerências. Essa funcionalidade 

também possibilitará o enriquecimento do conteúdo disponível no site, reduzindo, assim, a 

necessidade de numerosa equipe própria. 

Apoiamos nosso projeto no conceito de inteligência coletiva de Pierre Lévy (1994), 

que a vê como um tipo de inteligência distribuída por toda parte “Ninguém sabe tudo, todos 

sabem alguma coisa, todo o saber está na humanidade” (LÉVY, 1994, p.28). Criaremos, 

contudo, um ponto crítico que poderá reduzir a eficiência do projeto: o aumento da quantidade 

de informações disponíveis ao eleitor. Retratamos essa questão no fim do capítulo 2.5 e início 

do capítulo 3. 

Para contornar essa dificuldade, o site deverá ordenar o fluxo de informações (LÉVY, 

1994) de conteúdo próprio e de colaboradores virtuais. Essa coordenação se dará pela 

combinação de design, ranking e disposição do conteúdo que serão mais bem explicados na 

seção 4.6 deste trabalho. 

  

3.2.2 Debate dos temas 
 

A troca de informações dentro do site não será restrita apenas àqueles que desejarem 

produzir conteúdo formal67 para compartilhar. Propomos criar um ambiente em que o debate 

sobre as propostas e intenções dos candidatos esteja disponível para todos. Com a inclusão 

dessa ferramenta, será possível ampliar o círculo de “amigos e parentes”, que representou 

18,4% da fonte principal de informação sobre a eleição de 2010, e 6,2% como fonte decisiva 

do voto. 

Essa proposta não é inovadora. Tem suas bases no princípio da Isegoria68, da 

democracia ateniense, que acabou sendo preterida na sociedade moderna. O estudo das razões 

que motivaram esse abandono renderia uma ampla pesquisa. Podemos sugerir como um dos 

agentes o crescimento da população das cidades que tornou ineficiente o modelo de 

                                                           
67O usuário do site poderá publicar artigo, opiniões, crônicas, reportagens, depoimentos, entre outros.  
68“[...] trata-se do direito de palavra, da igualdade reconhecida a todos de falar nas assembleias populares, de 
debater publicamente os negócios do governo. Correspondeu esse princípio essencial da democracia antiga, 
segundo o já mencionado pensador [Francesco Nitti], àquilo a que nós chamamos de liberdade de imprensa. 
Com a isagoria, exercício da palavra livre no largo do recinto cívico que era o Ágora, a democracia regia a 
sociedade grega, inspirada já na soberania do governo de opinião.” (BONAVIDES, 1994, p. 271) 



democracia direta. Entretanto, com a virtualização dos espaços de discussão, é possível 

retornar às bases da democracia, na qual o povo pode trocar ideias e se expressar livremente. 

Os visitantes do site contarão não apenas com a produção própria da equipe do site e o 

conteúdo inserido pelos usuários, mas também com seções de discussão em todas as páginas. 

A nossa proposta prevê a tentativa de criação de ágoras virtuais (LÉVY, 1994) nas quais os 

temas eleitorais, propostas e reportagens poderão ser debatidos. O objetivo dessa proposta é 

aumentar, como no item anterior, a quantidade de perspectivas sobre o mesmo tema, sem, 

necessariamente, dificultar o acesso à informação. 

Com essas ferramentas, o visitante poderá subsidiar a escolha do seu voto com 

diferentes opiniões, uma alternativa à produção única das informações pelos comitês de 

campanha e sua simples reprodução pela mídia tradicional. 

 

3.2.3 Propagação das discussões e propostas pelas redes 
 

A internet, atualmente, é composta por ferramentas incríveis que permitem uma 

reformulação nas campanhas políticas. 

A expressão “mídias sociais” é difícil de explicar - seu significado evolui na 
velocidade das inovações trazidas pela internet. Apesar de aparecer frequentemente 
relacionado a redes sociais - como o Orkut -, o conceito de mídias sociais é mais 
abrangente. Quando falamos aqui em mídias sociais, estamos falando em mídias que 
permitam comunicação “de muitos para muitos”, e a criação (individual ou 
colaborativa), o compartilhamento e a distribuição de conteúdo - textos, imagens e 
vídeos - em uma ou mais plataformas (com internet e celulares). São mídias que não 
só convidam ao envolvimento e participação, mas tornam-se melhores com isso. Os 
exemplos mais notáveis desses novos tipos de mídias são os blogs, sites de 
compartilhamentos de conteúdo, como You Tube e a Wikipédia, e as próprias redes 
sociais. (GRAEFF, 2009, p.6) 

 

Uma das vantagens observadas está no ganho de escala observado no conceito de rede 

social. As redes sociais na internet, assim como no mundo não digital, são formadas pelos 

laços entre os seus usuários. A diferença está no tamanho e na intensidade desses laços. As 

redes sociais na internet possibilitam um trânsito de informações diferente do observado nos 

meios de comunicação ditos tradicionais. O compartilhamento de informações através das 

redes sociais digitais é grandioso em escala e pode ampliar as discussões ao distribuir as 

temáticas e debates além das fronteiras do site inicial. (RECUERO, 2010). 

Nossa intenção é utilizar e incentivar o uso por parte de nossos usuários dessas 

ferramentas de compartilhamento para sites de redes sociais como Facebook e Orkut. Além 

disso, o Twitter é outra rede social que pretende ser bastante explorada em nosso projeto, seus 



trending topics se adequam à nossa proposta de manter o foco em diferentes temáticas, e não 

nas figuras dos candidatos. O objetivo principal é utilizar as redes sociais para compartilhar as 

notícias, perfis e quaisquer outras informações disponíveis no site, para atrair a atenção de 

novos usuários e, assim, ampliar o debate das propostas não apenas no Tome Partido mas por 

todo o ciberespaço. 



4. SITE: TOME PARTIDO 
 

A elaboração de uma plataforma de notícias e debate das propostas dos candidatos 

surgiu a partir da realização e leitura das pesquisas apresentadas no capítulo 2.  O site se 

propõe ser uma alternativa à abordagem tradicional da imprensa, que valoriza declarações em 

detrimento de um debate aprofundado das propostas dos presidenciáveis sobre questões de 

relevância nacional.  

Nossa plataforma pode ser resumida pelo nome escolhido: Tome Partido. Sua 

apresentação é simples, direta, incisiva e provocativa. Queremos estimular nos eleitores a 

crítica e o debate objetivo dos programas de governo dos presidenciáveis – tema determinante 

na realização de um “voto consciente”, como observado no item 2.4.  

 

4.1 PÚBLICO - ALVO 
 

A escolha da linguagem e das ferramentas disponíveis no Tome Partido depende, 

incialmente, de com quem estamos nos comunicando. A determinação de um público-alvo 

específico possibilita que nossa abordagem seja mais eficaz em um nicho. Dessa forma 

buscamos evitar uma generalização de linguagem visual, temática e escrita que, em vez de 

ampliar nosso alcance, pode se tornar desinteressante para diversos grupos. 

Definimos nosso público-alvo como a geração singular que o estudioso canadense 

Don Tapscott (2010) apelidou de “geração digital”69. Essa geração engloba pessoas nascidas 

entre janeiro de 1977 e dezembro de 1997, ou seja, seus integrantes possuem atualmente entre 

14 e 34 anos de idade. Para ele, essa geração é mais esperta, rápida e tolerante quanto à 

diversidade do que seus predecessores da “geração X”. Além disso, preocupam-se com a 

justiça e com os problemas enfrentados pela sociedade. No entanto, tem ressalvas em relação 

à política tradicional, na qual tem dificuldade de acreditar e que consideram antiquada. 

Essa geração está se engajando politicamente e vê a democracia e o governo como 
ferramentas essenciais para melhorar o mundo. [...] Eles prezam a liberdade, 
especialmente a liberdade de escolha. Querem personalizar as coisas, apropriar-se 
delas. São colaboradores naturais que gostam de conversas, e não de sermões. 
Analisarão minuciosamente você e sua empresa. Insistem na questão da integridade. 

                                                           
69Também conhecidos como Geração Internet, Geração do Milênio, Geração Y. A Geração Digital foi a primeira 
a crescer cercada por mídia digital e que, portanto, mantem boas relações com diferentes tecnologias. Entre 2006 
e 2008, através de sua empresa NGenera, Tapscott realizou um projeto de pesquisa de US$ 4 milhões em que 
entrevistou cerca de 10 mil integrantes dessa geração, dentre os quais Mark Zuckerberg, cofundador do 
Facebook. Com os resultados, o canadense propõe uma visão mais otimista sobre essa geração que é 
constantemente acusada por acadêmicos e jornalistas, de maneira injusta e infundada segundo Tapscott, de ser a 
geração mais burra, egoísta, mimada, sem ética, narcisista e com menos habilidades sociais (TAPSCOTT, 2010). 



Querem se divertir, até mesmo no trabalho e na escola. A velocidade é normal. A 
inovação faz parte. (TAPSCOTT, 2010, p. 15) 

 

4.2 MISSÃO 
 

Tome Partido é uma ferramenta para auxiliar o eleitor jovem, adepto das redes sociais, 

a escolher o seu candidato à presidência da República. O site oferece espaço semelhante às 

propostas de todos os candidatos na disputa, realizando contraponto com a opinião de 

especialistas no assunto. Os visitantes são encorajados a participar com a produção de 

conteúdo, na promoção de debates na forma de comentários e, também, com o 

compartilhamento das propostas dos candidatos em outras mídias sociais. 

 

4.3 OBJETIVO 
 

O Tome Partido se propõe a trabalhar com grupos distintos de interesse em política e 

no processo eleitoral. Para os visitantes ativos, será um espaço democrático e participativo 

para a exposição, organização, comparação e análise dos temas de interesse nacional durante 

uma campanha eleitoral para presidência da República. O site também funcionará como 

arquivo organizado das propostas dos candidatos para ajudar na escolha daqueles eleitores 

que não se interessam por política, mas querem “votar com consciência”. O objetivo é que 

esse registro também facilite a cobrança futura do candidato acerca de suas propostas e 

promessas estabelecidas durante a campanha. 

Não nos propomos e nem temos a pretensão de criar uma solução definitiva para os 

problemas do processo eleitoral brasileiro. O Tome Partido será mais um entre outros sites da 

sociedade civil, como aqueles citados anteriormente neste trabalho, que buscam auxiliar o 

eleitor na hora de decidir seu candidato, para que faça uma escolha consciente e bem 

fundamentada. O foco na interatividade e compartilhamento pelas mídias sociais tem como 

objetivo quebrar a barreira do desconhecimento que há entre esses portais e o eleitor jovem. 

O site também se propõe a ser um local de questionamento da forma de cobertura da 

mídia tradicional, baseada na figura dos candidatos, que disponibiliza espaço desproporcional 

para os mesmos e não discute suas propostas de governo. 

 

 



4.4 PRINCÍPIOS 
 

O Tome Partido buscará sempre tratar com isonomia os candidatos, oferecendo espaço 

e voz semelhantes para os políticos na disputa. O site não conterá propaganda política de 

qualquer tipo, favorecendo, ou não, os candidatos do pleito. Patrocínios para viabilização do 

projeto poderão ser aceitos desde que não haja contrapartida na independência da produção 

editorial.   

O Tome Partido promoverá a discussão propositiva dos temas de campanha eleitoral, 

presando por um debate sóbrio que evite o ataque pessoal. A participação dos usuários é 

encorajada e bem-vinda, devendo, contudo, ser assinada. Comentários anônimos não serão 

permitidos. 

Para alcançar nossos objetivos e atingir o maior número de pessoas, o site será 

gratuito, de fácil navegabilidade e com opções para compartilhamento do conteúdo sempre 

que possível. 

O usuário do site deverá sempre ser capaz de distinguir facilmente a origem do 

conteúdo apresentado.  

 

4.5 PARTE TÉCNICA 
 

O Tome Partido será estruturado como um site informativo, composto por seções, em 

que cada tema será configurado em um painel de controle. As tecnologias abordadas serão 

optativas na implantação do projeto. O escopo permite a utilização de qualquer linguagem de 

script - como PHP e Ruby - ou linguagem de programação para web - Java e Python - para 

sua implantação. 

Para a parte visual, serão utilizadas tecnologias com que auxilie a interface homem-

máquina, como, por exemplo, a utilização de bibliotecas JavaScript Cross-Browsers (jQuery 

e scriptaculous) e, para sua parte gráfica, CSS3 e XHTML. 

 
4.6 CONTEÚDO 

 

O conteúdo do site será dividido em dois campos principais: uma de conteúdo estático 

e outra de conteúdo dinâmico. A primeira conterá páginas cujas informações serão pouco 

alteradas durante o processo eleitoral. Nessa parte, estarão disponíveis o histórico e números 



dos partidos na disputa, biografia de cada candidato à Presidência e Vice-Presidência, dados 

sobre as coligações, informações sobre o site e expediente. Nessa área também estarão 

dispostos dados e responsabilidades do cargo em disputa e algumas informações disponíveis 

no TSE. 

O conteúdo dinâmico, por outro lado, será subdividido em temas de campanha que 

serão alterados a cada semana. Esses temas são grandes áreas de atuação do cargo nas quais as 

propostas dos candidatos são relevantes para o processo de decisão de voto. Serão abordados 

temas conhecidos e amplos como Saúde e Educação, por exemplo, assim como temas de 

abordagem mais específicos, que sejam relevantes durante o processo eleitoral em curso. 

Dentro de cada tema semanal teremos três subdivisões da área: o conteúdo próprio 

produzido pela equipe do site, o conteúdo proveniente dos comitês de campanha e candidatos 

e, por fim, o material enviado por usuários da internet que queiram colaborar com o site. 

O conteúdo próprio será composto de entrevistas com especialistas e/ou populares 

sobre o tema em destaque na semana, matérias e reportagens para ambientar e contextualizar a 

discussão e pesquisas já existentes referentes ao tema, além de enquetes opinativas realizadas 

com os usuários do site. 

O conteúdo dos comitês de campanha será composto basicamente das intenções e 

propostas já apresentadas oficialmente pelos candidatos sobre o tema em curso. Serão 

aproveitadas tanto as informações contidas nos documentos apresentados ao TSE, quanto 

informações obtidas diretamente com os comitês de campanha, a partir de solicitação da 

equipe do site. Além disso, outras informações já apresentadas na mídia, nos casos de 

programa eleitoral e debates também serão agrupadas neste espaço. 

A forma e conteúdo da participação dos visitantes será uma interessante variável para 

a operacionalidade do site. As únicas restrições à disponibilização do material no site serão a 

obrigação da abordagem do tema e manutenção dos princípios acordados pelo Tome Partido. 

A edição das colaborações enviadas pelos usuários se restringirá a ortografia e diagramação. 

 

4.6.1 Apresentação e design 
 

O escopo do layout do Tome Partido foi projetado com a ajuda do programador Tiago 

Amaro e a identidade visual foi criada pelo designer Fernando Ribas (ver Apêndices A e B). 

O objetivo era criar um site com layout simples, que destacasse as principais informações. Na 

capa do site, utilizou-se um banner principal à esquerda para apresentar o tema de destaque da 



semana. Na coluna da direita estão dispostas quatro chamadas com fotos em miniatura para 

outras matérias relacionadas ao tema em questão. 

Para a criação da identidade visual do site optou-se por uma paleta de cores composta 

por verde, preto, cinza e branco. O objetivo é utilizar cores que não remetam a nenhum 

partido político brasileiro. A logo, por fim, foi criada com esse mesmo padrão de cores. A 

palavra “Tome” é escrita em verde com fonte pequena, o que possibilita um destaque maior 

da palavra “Partido”, escrita em preto e posicionada logo abaixo da anterior. De dentro da 

letra “O” do “partido”, sai uma pequena mão verde com a palma aberta, um elemento de 

linguagem corporal associado à ideia de honestidade e verdade. 

 

4.6.2 Disposição 
 

A distribuição do conteúdo do site foi concebida a partir dos conceitos de camadas de 

Bruno Rodrigues (2006). O Tome Partido terá três camadas de disposição das informações: 

de apresentação, genérica e detalhamento. 

A capa do site, camada de apresentação, terá em seu corpo a temática da semana, com 

a apresentação das matérias de conteúdo próprio em destaque. As matérias serão apresentadas 

apenas com foto, título e chamada, encaminhando com o clique para nova página, na qual o 

visitante terá acesso ao texto. Abaixo dessa parte terá seção com títulos e chamadas 

persuasivas com as propostas de cada candidato. No pé da página inicial haverá uma área para 

as inclusões de conteúdo dos visitantes do site. As três seções serão separadas de maneira 

clara por recursos de design. 

A camada genérica é acessada a partir do clique em qualquer chamada contida no 

corpo da capa do site. A disposição do conteúdo é semelhante às dos tradicionais sites de 

notícias, com título, subtítulo e corpo de texto à esquerda. À direita estão as chamadas que 

possibilitarão o visitante a navegar diretamente entre as propostas dos candidatos e as 

matérias sem precisar retornar para a capa do site. 

A terceira camada, de detalhamento, é formada pelo conteúdo estático do site, que será 

linkado nos textos das matérias da camada genéricas. Essa camada será um recurso para que o 

visitante compreenda melhor um assunto abordado e tire dúvidas sobre informações dispostas 

no texto, além de poder conhecer melhor os candidatos, partidos e coligações. 



5. CONCLUSÃO 
 

A consolidação da democracia nas últimas décadas no país possibilitou que uma nova 

geração crescesse possuindo desde cedo seus direitos políticos e civis. Entre eles, o direito 

constitucional de escolher seu futuro a partir das eleições. Todos os jovens da geração digital 

descrita por Tapscott terão idade para participar ativamente do próximo pleito presidencial. 

Seus primeiros representantes já terão até atingido a idade mínima de 35 anos para se 

candidatar ao cargo. 

Ao mesmo tempo em que convivem com o direito ao voto, tão batalhado pela geração 

anterior, sofrem com a pressão de “votar conscientemente”. Não há desculpa. A internet está 

consolidada. A informação está disponível para quem tiver interesse em buscar. Faz sentido 

essa afirmação? 

Esse grupo, nascido em um mundo offline ligado à imprensa tradicional, confia cada 

vez mais na internet como fonte de informação. A representação online da mídia tradicional é 

porto seguro nessa interseção entre disponibilidade e credibilidade de informação. 

Entretanto, o que percebemos com a nossa análise realizada com as matérias 

publicadas na editoria “Eleições 2010” do portal de notícias G1, da Rede Globo, mostrou que 

não é fácil se aprofundar no conteúdo programático proposto por cada presidenciável. Essa 

informação está na base da realização de um “voto consciente”, conforme as campanhas 

promovidas por órgãos governamentais e organizações da sociedade civil. 

A cobertura realizada pela mídia se aproxima daquela rejeitadas por essas mesmas 

campanhas. A imprensa segue focada na figura dos candidatos, que tem sua imagem 

exaustivamente trabalhada por marqueteiros contratados, que são peças-chave nos comitês de 

campanha. Há o esquecimento, inclusive, da necessidade de realizar o contraponto, o 

contraditório. Nas poucas matérias que tratavam das propostas dos candidatos para o pleito 

em curso, não houve o cuidado de ouvir um especialista ou de fazer uma ambientação do 

tema. Só registramos dois casos nos quais o lead era sobre as propostas de um tema 

específico: uma na discussão polêmica sobre o aborto e outra mostrando o que Dilma e Serra 

já tinham dito sobre as propostas de Marina. 

Essa pesquisa respondeu nossa inquietação inicial se era impressão nossa que as 

propostas não eram apresentadas, debatidas e questionadas na grande mídia. Não são. Essa 

resposta seca embasa a nossa proposta de criar o Tome Partido. 

O site se propõe a ser uma ferramenta de auxílio a esses jovens da geração digital para 

que possam fazer uma escolha consciente na hora de decidir seu voto durante as eleições 



presidenciais no Brasil. O objetivo é ser uma plataforma de notícias, informações, debate e 

compartilhamento das propostas de governo dos presidenciáveis. 

O projeto se propõe ainda a ser uma ferramenta colaborativa na qual os usuários do 

site possam deixar suas impressões e pontos de vista sobre um tema de campanha, com 

espaço semelhante àquele dado às notícias e propostas dos candidatos. A partir do conceito de 

inteligência coletiva de Pierre Lévy, o desenvolvimento do site foi baseado na necessidade de 

disponibilizar uma terceira fonte de entrada de conteúdo. Os usuários possibilitarão ampliar a 

abordagem de um tema oferecida pela equipe de reportagem do veículo e disponibilizada 

pelos comitês de campanha dos candidatos. 

Ao destacar a temática e a proposta de cada candidato ganha-se a chance de 

estabelecer um contraponto racional para o material apresentado. Quando se prioriza a figura 

do candidato, o único contraponto possível é o ataque pessoal, que apenas polemiza e distorce 

o debate eleitoral. Assim como a figura dos candidatos, suas propostas também podem sofrer 

alterações e adaptações, mas um dos objetivos do site é justamente registrar essas propostas 

para facilitar a cobrança futura e abrir um espaço para debatê-las. 
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Dilma Agenda e Cotidiano  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/dilma-diz-nao-saber-se-e-possivel-melhorar-saude-sem-mais-tributos.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/dilma-rousseff-renova-visual-com-com-novo-corte-de-cabelo.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/dilma-afirma-que-propaganda-do-pt-nao-foi-de-apoio-sua-candidatura.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/dilma-diz-que-decisao-da-justica-se-cumpre-sobre-multa-do-tse.html 

Dilma Agenda e Cotidiano  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/partidos-marcam-convencoes-para-os-dias-10-12-e-13-de-junho.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/em-programa-na-tv-dilma-deve-elevar-o-tom-contra-tucanos.html 

Dilma Agenda e Cotidiano  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/brasil-pode-usar-retaliacoes-contra-argentina-diz-dilma-rousseff.html 

Dilma Agenda e Cotidiano  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/no-sul-dilma-rousseff-destaca-experiencia-gerencial.html 

Dilma Agenda e Cotidiano  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/dilma-rebate-criticas-tucanas-sobre-sua-inexperiencia-em-evento-no-rio.html 

Dilma Agenda e Cotidiano  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/dilma-rebate-serra-e-defende-autonomia-do-banco-central.html 

Dilma Agenda e Cotidiano  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/dilma-vai-passar-o-domingo-na-companhia-da-mae-em-brasilia.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/camara-de-sp-aprova-titulo-de-cidada-paulistana-para-dilma-rousseff.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/campanha-petista-confirma-dilma-em-debate-da-cnbb.html 



Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/comeca-nesta-terca-propaganda-eleitoral-gratuita-no-radio-e-na-tv.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/com-lula-campanha-de-dilma-promove-comicio-em-salvador.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/depois-de-subir-em-pesquisa-no-rs-dilma-pede-caute.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-afirma-que-e-estrategia-elitista-serra-usar-imagem-de-lula.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-afirma-que-estrategia-eleitoral-de-serra-lembra-de-2002.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-afirma-que-vai-estender-mao-adversarios-se-eleita.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-critica-propaganda-tucana-por-usar-nome-de-lula.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-critica-serra-por-citar-lula-em-jingle-e-programa-politico.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-defende-uso-de-veiculo-aereo-nao-tripulado-contra-crime-no-rj.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-deve-participar-de-apenas-tres-debates-ate-eleicao-diz-dutra.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-diz-desautorizar-negociacao-de-cargos-para-eventual-governo.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-diz-nao-achar-provavel-que-dirceu-faca-parte-de-eventual-governo.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-diz-que-serra-tem-visao-elitista-e-que-povo-nao-e-ingenuo.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-diz-ser-devedora-dos-bispos-que-lutaram-contra-ditadura.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-e-lula-exaltam-programas-sociais-e-criticam-gestoes-do-psdb.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-faz-exames-em-sp-estado-de-saude-e-excelente-informa-hospital.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-rousseff-e-entrevistada-pelo-jornal-da-globo.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-rousseff-participa-de-carreata-em-vitoria.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/em-brasilia-dilma-se-reune-com-lula-e-prepara-gravacao-em-templo.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/em-porta-de-fabrica-de-sp-dilma-promete-crescimento-com-emprego.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/em-recife-lula-critica-oposicao-e-dilma-diz-ser-alvo-de-falsidades.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ha-diferenca-entre-quem-faz-e-quem-fala-durante-eleicao-diz-dilma.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-na-tv-destaca-biografia-de-presidenciaveis.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-no-radio-comeca-com-apresentacao-de-candidatos.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/lula-e-dilma-adotam-discurso-da-cautela-em-comicio-na-grande-sp.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/lula-e-dilma-fazem-segundo-comicio-na-grande-sp-em-menos-de-24-horas.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/lula-e-dilma-promovem-comicio-em-reduto-petista-na-grande-sp.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/para-ganhar-eleicao-nao-e-pesquisa-que-importa-diz-dilma.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/pesquisa-nao-ganha-eleicao-diz-dilma-na-chegada-para-comicio-em-sp.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/sob-sol-forte-dilma-pede-para-trocar-jipe-por-carro-em-carreata-diz-blairo.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/acho-que-nao-podemos-fazer-politica-com-odio-diz-dilma.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/apos-queda-de-erenice-dilma-diz-discordar-de-nepotismo-no-governo.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/culpados-devem-ser-drasticamente-punidos-diz-dilma-sobre-denuncias.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-afirma-que-serra-faz-factoides-baixarias-e-falsidades-contra-ela.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-desiste-de-comicio-para-ficar-com-neto.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-diz-nao-crer-que-alguem-saiba-tudo-que-acontece-na-propria-familia.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-diz-nao-vai-baixar-o-nivel-na-campanha-eleitoral.html 



Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-diz-que-calunias-sempre-surgem-15-dias-antes-da-eleicao.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-diz-que-ha-tentativa-de-demonizar-sua-candidatura.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-diz-que-oposicao-busca-bala-de-prata-com-denuncias-de-propina.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-diz-que-saida-de-erenice-da-casa-civil-foi-atitude-mais-correta.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-e-entrevistada-pelo-bom-dia-brasil.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-nega-criticas-sobre-custeio-de-energia-para-baixa-renda.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-rousseff-minimiza-criticas-de-vice-procuradora-geral-eleitoral.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-se-reune-com-liderancas-cristas-e-reafirma-ser-contra-o-aborto.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-serra-e-marina-comentam-quebra-de-sigilos-na-receita.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-volta-negar-relacao-de-quebra-de-sigilos-com-campanha-eleitoral.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/e-melhor-do-que-ser-mae-diz-dilma-apos-nascimento-do-primeiro-neto.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/em-mg-dilma-defende-declaracao-de-lula-sobre-dem.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/em-visita-favela-em-sp-dilma-se-nega-falar-de-denuncia-de-revista.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/e-normal-que-haja-subidas-e-descidas-diz-dilma-sobre-pesquisas.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/eu-repudio-isso-diz-dilma-sobre-relacao-de-denuncias-com-campanha.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/farc-nao-e-problema-do-brasil-diz-dilma-rousseff.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/lula-e-dilma-fazem-comicio-de-encerramento-da-campanha-em-sp.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/lula-e-dilma-participam-de-comicio-na-grande-belo-horizonte.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/maior-interessada-nesta-apuracao-sou-eu-diz-dilma-sobre-vazamento.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/nao-me-sinto-atingida-e-mais-um-factoide-afirma-dilma-sobre-denuncias.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/nasce-primeiro-neto-de-dilma-rousseff.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/no-horario-eleitoral-psdb-critica-quebra-de-sigilo-da-filha-de-serra.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/oposicao-quer-criar-clima-de-odio-no-brasil-diz-dilma-em-comicio.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisas-mostram-voto-neste-momento-diz-dilma-roussef.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/primeiro-neto-de-dilma-gabriel-nasce-com-quase-4-quilos.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tem-hora-que-exageram-pesado-comigo-diz-dilma-sobre-imprensa.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-como-foi-ultima-propaganda-eleitoral-dos-presidenciaveis-na-tv.html  

Dilma Agenda e Cotidiano  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/lula-diz-que-e-preciso-governar-o-pais-como-uma-mae.html 

Dilma Agenda e Cotidiano  http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/estou-pronta-para-o-que-der-e-vier-afirma-dilma-sobre-resultado.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/10/veja-fotos-das-campanhas-presidenciais-neste-domingo.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/10/veja-imagens-do-ultimo-dia-de-campanha-dos-candidatos.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ao-lado-de-lula-dilma-rousseff-participa-de-comicio-em-teresina.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/campanha-nao-pode-se-pautar-por-tentativa-de-criar-factoides-diz-dilma.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/candidatos-presidencia-votam-acompanhados-por-aliados.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-acusa-serra-de-privatizar-estatais-tucano-fala-sobre-escandalos.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-afirma-que-campanha-se-tornou-assertiva-e-nao-agressiva.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-apresenta-depoimentos-de-apoio-serra-fala-sobre-jovens.html 



Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-atribui-folhetos-central-de-boatos-e-diz-que-sao-crime-eleitoral.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-convoca-eleitos-e-reeleitos-para-arrancada-no-segundo-turno.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-destaca-biografia-serra-destaca-pontos-do-seu-programa.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-divulga-carta-para-por-um-fim-definitivo-campanha-de-calunias.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-diz-que-carta-da-pastores-instrumentos-para-combater-boatos.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-diz-que-e-alvo-de-acusacoes-que-remetem-guerra-fria.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-diz-que-mentiras-foram-pior-parte-da-campanha-no-primeiro-turno.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-diz-que-respeito-deve-substituir-cassetete-no-trato-com-professores.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-diz-que-votar-em-serra-e-pegar-rua-do-passado.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-diz-ser-cumulo-do-preconceito-questionar-sua-religiosidade.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-diz-ser-lamentavel-suposta-ligacao-do-psdb-com-panfletos.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-entrevistada-pelo-jn.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-lula-participam-de-carreata-no-rio-de-janeiro.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-comparam-biografias-no-horario-eleitoral.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-encerram-campanha-no-horario-eleitoral.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-fazem-campanha-no-rio-de-janeiro.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-mostram-trechos-do-debate-no-programa-eleitoral.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-usam-depoimentos-de-apoiadores-em-programa-de-tv.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-fala-de-desenvolvimento-sustentavel-serra-sobre-agressoes.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-faz-carreata-acompanhada-de-prefeito-de-belo-horizonte.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-faz-carreata-em-belo-horizonte.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-nega-acusacoes-de-que-teria-encomendado-dossie.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-nega-envolvimento-de-sua-campanha-em-quebra-de-sigilos.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-nega-problemas-com-o-pmdb-e-diz-que-temer-nao-esta-escondido.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-participa-de-carreata-no-centro-de-curitiba.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-pede-investigacao-no-caso-de-licitacao-do-metro-de-sao-paulo.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-reafirma-posicao-contra-aborto-e-pede-respeito-orientacao-do-papa.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-recebe-apoio-de-militantes-do-pv-e-apresenta-Proposta-ambientais.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-roussef-diz-que-vai-poder-detalhar-suas-Proposta-no-2-turno.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-rousseff-participa-de-comicio-com-lula-na-grande-belem.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-rousseff-participa-de-comicio-em-vitoria-da-conquista-ba.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-se-diz-contra-aborto-mas-afirma-que-se-eleita-tera-de-encarar-tema.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-toma-cafe-com-aliados-politicos-em-porto-alegre.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/em-bh-dilma-critica-serra-por-declaracoes-sobre-o-enem.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/em-brasilia-dilma-diz-que-ve-especulacao-contra-petrobras.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/em-comicio-no-df-dilma-diz-que-serra-nao-faz-disputa-leal.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/em-comicio-no-rs-lula-e-dilma-criticam-Proposta-de-serra.html 



Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/em-minas-dilma-recebe-apoio-de-prefeitos-de-capitais.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/eu-espero-o-resultado-com-tranquilidade-diz-dilma.html  

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/leia-integra-de-declaracao-de-dilma-rousseff-no-jornal-nacional.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/leia-integra-do-pronunciamento-da-presidente-eleita-dilma-rousseff.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/liguei-para-marina-e-parabenizei-diz-dilma-sobre-votacao.html  

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/lula-e-dilma-participam-de-carreata-em-sao-paulo.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-dilma-critica-estereotipos-e-psdb-diz-que-petista-fez-papelao.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-dilma-e-serra-comparam-governos-e-falam-sobre-valores.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-dilma-fala-em-inovacao-e-serra-em-mobilizacao-pela-educacao.html  

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-dilma-volta-utilizar-artistas-serra-fala-de-Proposta-para-cultura.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-serra-fala-em-continuidade-e-dilma-mostra-apoio-de-artistas.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-serra-usa-fala-de-dirceu-dilma-questiona-agressao-tucano.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-horario-eleitoral-no-radio-dilma-fala-em-defesa-da-vida.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-horario-eleitoral-serra-usa-caso-erenice-e-lula-entrevista-dilma.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-piaui-dilma-afirma-que-carta-aberta-vai-tratar-de-aborto.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/oposicao-promove-campanha-de-odio-afirma-dilma-em-comicio.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/o-pt-repudia-atos-de-violencia-diz-dilma-sobre-episodio-com-serra.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/o-que-esta-em-jogo-sao-dois-modelos-diz-dilma-em-fortaleza.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/petrobras-opoe-programas-de-dilma-e-serra-no-horario-eleitoral-da-tv.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/presidente-lula-faz-carreata-para-dilma-em-recife.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/prometo-honrar-confianca-que-depositaram-em-mim-afirma-dilma.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pt-diz-que-agressao-serra-e-farsa-e-tucano-que-nao-vai-se-intimidar.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/religoes-tem-papel-fundamental-para-esclarecer-sobre-aborto-diz-dilma.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-coloca-pele-de-cordeiro-afirma-dilma-rousseff-em-comicio-em-mg.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-condena-o-aborto-e-dilma-reclama-de-campanha-caluniosa.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-defende-desenvolvimento-regional-e-dilma-apoio-ao-esporte.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-e-dilma-agradecem-e-pedem-voto-no-ultimo-programa.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-e-dilma-utilizam-trechos-do-debate-durante-o-programa-eleitoral.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-e-dilma-utilizam-trechos-do-debate-para-apresentar-suas-ideias.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-e-entrevistado-pelo-jn.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-liga-dilma-ao-mst-petista-destaca-indices-de-crescimento.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-mostra-imagens-de-agressao-contra-ele-e-dilma-ato-com-artistas.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-pede-respeito-aos-valores-cristaos-e-dilma-reforca-biografia.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-pede-transparencia-e-dilma-associa-adversario-privatizacoes.html 

Dilma Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/10/jornal-nacional-acompanha-ultima-semana-de-campanha-de-dilma-rousseff.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/quatro-presidenciaveis-se-confrontam-no-primeiro-debate-na-tv.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/candidatos-se-preparam-para-primeiro-debate-eleitoral-na-tv.html 



Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/09/veja-fotos-do-debate-entre-candidatos-presidencia.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/candidatos-presidencia-debatem-em-rede-catolica-de-tv.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/presidenciaveis-participam-de-debate-em-sao-paulo.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/candidatos-presidencia-confrontam-Proposta-em-debate.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/candidatos-presidencia-participam-de-debate-na-tv-globo-nesta-quinta.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/quatro-candidatos-presidencia-participam-de-debate-na-tv.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/sem-dilma-debate-reune-marina-plinio-e-serra-em-sao-paulo.html 

Dilma Cobertura debates  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/09/presidenciaveis-participam-de-debate-neste-domingo.html 

Dilma Cobertura debates  http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/candidatos-presidencia-dao-entrevista-apos-debate-na-globo.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/10/fotos-do-debate-presidencial-do-2-turno.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/debate-na-tv-globo-reune-os-dois-candidatos-presidencia.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/debate-na-tv-globo-reune-quatro-candidatos-presidencia.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-participam-de-debate-eleitoral-em-sao-paulo.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-participam-de-debate-eleitoral-na-tv.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-participam-do-primeiro-debate-do-2-turno.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-dilma-e-serra-utilizam-trechos-de-debate-em-horario-eleitoral.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-horario-eleitoral-dilma-e-serra-utilizam-imagens-de-debate.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/rede-globo-promove-debate-com-candidatos-presidencia.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/saiba-o-que-serra-e-dilma-disseram-apos-o-debate-na-globo.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/debate-da-globo-1-turno.html 

Dilma Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/debate-na-globo-2-turno.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/10/veja-fotos-do-2-turno-das-eleicoes.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/apuracao-total-dos-votos-so-deve-ser-concluida-nesta-segunda-diz-tse.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/confira-o-desempenho-de-dilma-serra-e-marina-estado-por-estado.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/confira-votacao-de-dilma-marina-e-serra-nos-estados.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-comemora-vitoria-com-lula-no-palacio-da-alvorada.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-decidirao-eleicao-para-presidente-no-segundo-turno.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-rousseff-e-primeira-mulher-eleita-presidente-do-brasil.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-rousseff-vence-serra-em-mg.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-vence-serra-com-diferenca-de-mais-de-93-em-cidade-de-pe.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-vota-em-escola-de-porto-alegre.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-vota-em-porto-alegre.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/eleitores-brasileiros-voltam-urnas-neste-domingo.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/presidente-do-tse-confirma-vitoria-de-dilma-no-segundo-turno.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/quatro-ministros-seguem-apuracao-com-lula-no-palacio-da-alvorada.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/rio-de-janeiro-elege-dilma-com-6048-dos-votos-validos.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-e-o-mais-votado-no-exterior-abstencao-e-de-55.html 



Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tres-cidades-registram-empate-entre-dilma-e-serra.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-conclui-apuracao-de-votos-em-todo-o-brasil.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-proclama-resultado-do-primeiro-turno-das-eleicoes.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-mapa-da-apuracao-para-presidencia-estado-por-estado.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/votacao-para-presidente-do-brasil-ja-foi-encerrada-em-25-paises.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/confira-numeros-curiosos-sobre-o-segundo-turno-da-eleicao.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-perde-em-12-das-19-cidades-em-que-marina-foi-lider-no-1-turno.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/mesmo-sem-os-eleitores-do-norte-e-do-nordeste-dilma-venceria-serra.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/quatro-cidades-tem-resultado-na-eleicao-quase-igual-ao-quadro-nacional.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/serra-nao-vence-dilma-em-nenhuma-cidade-de-am-ap-ma-e-pe.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/tse-conclui-apuracao-dos-votos-do-segundo-turno.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/veja-votacao-de-dilma-e-serra-nas-cidades-com-mais-de-200-mil-eleitores.html 

Dilma Cobertura votação http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/palanques-com-lula-nao-garantem-vitoria-dilma-nos-municipios.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/assessor-de-lula-tira-ferias-para-se-dedicar-campanha-de-dilma.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/campanha-de-dilma-tera-80-comites-em-centros-urbanos.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/candidatos-privilegiam-contato-direto-com-eleitor-na-abertura-da-campanha.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/dilma-aposta-em-entrevistas-e-mantem-orientacao-de-campanha.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/papel-da-mulher-na-eleicao-alcanca-centro-do-debate-politico-no-brasil.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/no-twitter-presidenciaveis-atingem-ate-5-milhoes-de-usuarios-em-7-dias.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pre-campanha-antecipa-estrutura-dos-candidatos-para-disputar-presidencia.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/em-maratona-vocal-presidenciaveis-adotam-cuidados-com-garganta.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/avanco-da-internet-condiciona-campanha-de-presidenciaveis.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/candidatos-mobilizam-todos-os-dias-33-assessores-para-montar-agenda.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/10/veja-comemoracoes-do-2-turno.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/11/mulheres-falam-sobre-expectativa-para-o-governo-dilma.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/militantes-comemoram-eleicao-de-agnelo-queiroz-e-dilma-rousseff.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/votou-pela-1-vez-envie-uma-mensagem-ao-proximo-presidente.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilmaboy-se-prepara-para-ir-posse-de-dilma.html 



Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-sera-11-mulher-presidente-na-america-latina.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/relembre-o-dia-decisivo-das-eleicoes-2010.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/veja-curiosidades-do-segundo-turno-das-eleicoes.html 

Dilma 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/planalto-divulga-imagens-da-festa-de-lula-para-dilma-na-noite-de-domingo.html 

Dilma Histórico http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dos-9-presidenciaveis-6-escreveram-ou-foram-retratados-em-livros.html 

Dilma Histórico http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/de-nove-candidatos-quatro-novatos-concorrem-para-vice-presidente.html 

Dilma Histórico http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/conheca-os-candidatos-presidencia-da-republica.html 

Dilma Histórico http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/conheca-todos-os-pre-candidatos-presidencia-da-republica.html 

Dilma Histórico http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-quem-e-quem-nas-cupulas-das-campanhas-dos-presidenciaveis.html 

Dilma Histórico http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/10/veja-fotos-da-nova-presidente-do-brasil.html 

Dilma Histórico http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/conheca-trajetoria-da-primeira-presidente-mulher-do-brasil.html 

Dilma Histórico http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-videos-de-reportagens-sobre-dilma-rousseff.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ministro-do-tse-arquiva-pedido-de-multa-contra-dilma-e-pt.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-divulga-tempo-de-propaganda-eleitoral-dos-candidatos.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/gurgel-defende-multa-dilma-por-antecipar-campanha-na-bahia.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-nega-recurso-sobre-busca-e-apreensao-de-propaganda-de-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/propaganda-do-pt-em-am-gera-pedido-de-multa-contra-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/mpe-pede-multa-dilma-e-pt-pe-por-propaganda-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/mpe-pede-multa-prefeito-do-rio-por-suposta-propaganda-para-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-serra-e-marina-declaram-r-163-milhoes-em-gastos-de-campanha.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-livra-ministro-da-cultura-de-multa-por-propaganda-pro-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/mpe-pede-multa-de-r-25-mil-dilma-e-pt-por-antecipar-campanha.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ministro-nega-pedido-de-busca-e-apreensao-de-propaganda-de-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/mpe-defende-aplicacao-de-multa-de-r-250-mil-lula-dilma-e-pt.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ministro-do-tse-multa-lula-dilma-e-pt-sp-por-propaganda-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-marina-e-serra-ja-arrecadaram-quase-r-20-milhoes-para-campanha.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/stj-avaliza-candidatura-do-tesoureiro-de-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-e-dilma-desistem-de-questionar-multas-aplicadas-pelo-tse.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/presidenciaveis-complementam-informacoes-exigidas-pelo-tse.html 

Dilma Justiça  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/07/tse-nega-multa-ao-google-por-propaganda-favor-de-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ministro-do-tse-multa-dilma-em-r-2-mil-por-propaganda-em-outdoor.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-acao-contra-dilma-por-propaganda-em-tv-institucional-do-rs.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/sobe-para-oito-total-de-candidaturas-presidencia-com-erro-no-registro.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-identifica-erros-em-sete-dos-nove-registros-de-candidatos-presidencia.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dilma-recebe-sexta-multa-do-tse-por-propaganda-eleitoral-antecipada.html 



Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-multa-dilma-rousseff-em-r-5-mil-por-propaganda-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pt-e-coligacao-de-dilma-protocolam-acoes-contra-vice-de-serra.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/agu-nega-que-lula-use-maquina-publica-em-favor-de-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pt-anuncia-tres-acoes-na-justica-por-declaracoes-de-vice-de-serra.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ministro-do-tse-nega-pedido-de-multa-dilma-por-campanha-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/procuradora-pede-multa-dilma-e-deputado-por-campanha-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ministra-do-tse-multa-dilma-e-pt-rs-por-antecipar-campanha.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pt-vai-trocar-mais-uma-vez-plano-de-governo-no-tse-diz-jornal.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-multa-ministro-da-cultura-por-propaganda-pro-dilma-em-site-oficial.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ministerio-publico-eleitoral-entra-com-novo-pedido-de-multa-contra-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-multa-em-r-5-mil-ministro-da-saude-por-propaganda-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pge-defende-multa-ministro-da-cultura-por-campanha-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pt-entra-com-acao-contra-vice-de-serra-por-pedido-de-voto-no-twitter.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/mpe-pede-multa-google-e-dono-de-blog-por-campanha-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/corrida-presidencial-preve-quase-meio-bilhao-de-reais-em-despesas.html 

Dilma Justiça 
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/campanha-de-dilma-ameniza-o-tom-em-programa-de-governo-entregue-ao-
tse.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-nove-pedidos-de-registro-de-candidaturas-presidencia.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pt-diz-que-previsao-de-gasto-de-campanha-de-dilma-e-de-r-157-mi.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dilma-declara-patrimonio-de-r-1-milhao-ao-registrar-candidatura.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-novo-pedido-de-multa-contra-lula-e-contra-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-multa-lula-pela-sexta-vez-por-propaganda-eleitoral-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-mantem-blog-pro-dilma-acusado-de-antecipar-campanha.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-mantem-multa-de-r-10-mil-ao-psdb-por-criticas-contra-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pt-entra-com-acao-no-tribunal-superior-eleitoral-contra-ptb-e-serra.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/mpe-quer-multar-pdt-e-lupi-por-propaganda-favor-de-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-cassa-tempo-de-propaganda-do-pt-em-2011.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-nega-pedido-de-multa-lula-e-dilma-por-antecipar-campanha.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pt-quer-suspender-propaganda-do-psdb-que-cita-trajetoria-de-serra.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/mpe-pede-multa-de-r-25-mil-dilma-por-antecipar-campanha-eleitoral.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-mantem-multa-de-r-75-mil-lula-por-antecipar-campanha.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-diz-ter-recebido-do-google-dados-de-site-pro-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tre-sp-cassa-tempo-de-propaganda-do-psdb-e-do-pt.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-nega-recurso-que-pedia-multa-lula-por-antecipar-campanha.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-recebe-novo-pedido-para-tirar-do-ar-blog-que-elogia-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pt-pede-suspensao-do-tempo-de-propaganda-partidaria-de-tucanos.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-mantem-multa-contra-lula-por-propaganda-eleitoral-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/mpe-acusa-ministro-da-cultura-de-propaganda-antecipada-para-dilma.html 



Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/ministro-do-tse-pede-identificacao-de-responsaveis-por-site-pro-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/ministro-do-tse-multa-psdb-por-criticas-contra-dilma-em-site.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pre-campanha-de-dilma-paga-equipe-por-meio-de-notas-frias-diz-jornal.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/advogados-de-lula-entregam-defesa-por-propaganda-antecipada-ao-tse.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/adams-diz-que-agu-recorrera-de-tres-das-cinco-multas-aplicadas-lula.html 

Dilma Justiça  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/06/lula-e-multado-pela-quinta-vez-pelo-tse-por-propaganda-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/guerra-na-justica-eleitoral-domina-pre-campanha-presidencia.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/ministro-do-tse-arquiva-representacao-do-dem-contra-lula.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-nega-recurso-de-lula-contra-multa-por-propaganda-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/ministro-do-tse-arquiva-pedido-de-multa-contra-lula-dilma-e-sindicato.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/mpe-acusa-pt-e-dilma-de-antecipar-campanha-em-propaganda-do-pt.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pge-defende-multa-para-lula-e-para-dilma-por-propaganda-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/ministerio-publico-eleitoral-acusa-pt-de-promover-dilma-em-propaganda.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/ministro-do-tse-multa-lula-dilma-e-mais-seis-por-campanha-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/lula-e-alvo-de-representacao-por-suposta-propaganda-eleitoral-em-pe.html 

Dilma Justiça  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/ministro-do-tse-absolve-lula-de-acusacao-de-propaganda-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/tse-da-nova-multa-de-r-5-mil-lula-por-antecipar-propaganda-eleitoral.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/justica-eleitoral-mantem-sites-do-psdb-que-atacam-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/psdb-pede-punicao-de-lula-no-ts.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/justica-eleitoral-multa-dilma-e-pt-por-propaganda-eleitoral-antecipada.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/coligacao-de-dilma-pede-que-serra-pare-de-usar-nosso-lula.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/coligacao-de-serra-pede-ao-tse-reducao-do-tempo-de-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/coligacao-dilma-pede-desconto-de-10-minutos-nas-publicidades-de-serra.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ministra-do-tse-manda-retirar-propaganda-do-comite-central-de-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ministra-do-tse-suspende-parte-do-programa-eleitoral-de-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ministro-do-tse-manda-tirar-do-ar-site-com-propaganda-contra-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ministro-do-tse-nega-pedidos-de-corte-em-propaganda-de-serra.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/presidenciavel-pode-pedir-voto-em-programa-de-governador-diz-tse.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/presidente-do-pt-anuncia-processo-contra-serra-por-injuria-e-difamacao.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/psdb-pede-retirada-propaganda-do-comite-central-de-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/pt-acusa-serra-de-usar-programa-eleitoral-para-atacar-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/pt-entra-com-acao-contra-serra-por-ofensa-honra-de-dilma-e-do-partido.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-ajuizou-61-acoes-contra-dilma-em-dez-dias-diz-tse.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-entra-com-21-acoes-contra-dilma-por-invasao-de-propaganda.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-entra-com-acoes-no-tse-contra-dilma-e-pstu.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-pede-direito-de-resposta-no-programa-eleitoral-do-pco.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-questiona-suposta-invasao-de-propaganda-para-governador-em-sc.html 



Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-dois-ultimos-registros-de-candidaturas-presidenciaveis.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-decide-pelo-arquivamento-de-representacoes-contra-serrax.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-julga-improcedente-duas-acoes-da-coligacao-de-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-mantem-decisao-que-permite-serra-usar-imagem-de-lula.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-mantem-multa-dilma-por-propaganda-em-outdoor.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-mantem-multa-para-pt-am-e-dilma-por-propaganda-irregular.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-nega-acao-contra-propaganda-de-serra-no-radio.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-recebe-acao-contra-lula-por-campanha-em-programa-oficial.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/coligacao-de-dilma-pede-direito-de-resposta-sobre-quebra-de-sigilo.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/corregedor-do-tse-arquiva-pedido-de-cassacao-de-registro-de-dilma.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-arrecadou-38-mais-que-serra-e-marina-juntos.html 

Dilma Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-pede-ao-tse-corte-de-tempo-na-propaganda-de-serra.html 
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Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-pede-sugestoes-para-segundo-turno-pelo-twitter.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-silva-diz-que-brasil-esta-cansado-do-confronto.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-silva-recomenda-dilma-sagacidade-das-serpentes.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/midia-internacional-noticia-segundo-turno-de-eleicao-no-brasil.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-cnbb-temer-pede-ponto-final-em-discussao-sobre-aborto.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/nao-deem-seu-voto-sra-dilma-rousseff-diz-bispo-em-jornal-catolico.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-norte-de-minas-serra-promete-criar-secretaria-especial-do-semiarido.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-rio-artistas-e-intelectuais-lancam-manifesto-de-apoio-dilma.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-rio-serra-faz-campanha-ao-lado-de-aecio-e-diz-que-nao-vai-privatizar.html 



Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/nos-devemos-procurar-marina-defende-tarso-genro.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/oposicao-vai-se-conformar-diz-michel-temer.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/o-que-se-pleiteia-e-que-o-pmdb-tenha-mais-presenca-diz-temer.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/padilha-diz-que-lula-esta-tranquilo-com-ida-de-dilma-ao-segundo-turno.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/padilha-tira-ferias-do-governo-para-reforcar-campanha-de-dilma.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pastores-e-padres-abrem-comicio-de-dilma-em-sao-paulo.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/petistas-precisam-inventar-coisas-diz-serra-sobre-licitacao-do-metro.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pf-divulga-nota-sobre-caso-de-violacao-de-sigilo.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pp-reafirma-apoio-politico-informal-para-dilma-no-segundo-turno.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/presidente-do-psdb-aponta-conspiracao-do-pt-e-de-dilma.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pressao-de-pt-e-psdb-nao-influenciara-marina-dizem-dirigentes.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/psol-indica-voto-critico-em-dilma-ou-voto-nulo-no-2-turno.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pt-aponta-indicios-veementes-de-elo-do-psdb-com-panfletos-contra-dilma.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pt-atribui-tucanos-quebra-de-sigilo-de-pessoas-ligadas-serra.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pt-diz-que-concentrara-campanha-nas-regioes-sudeste-e-nordeste.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pt-e-partidos-aliados-fazem-ato-de-apoio-dilma-no-centro-de-sp.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pt-rj-divulga-nota-sobre-tumulto-em-caminhada-de-serra-na-zona-oeste.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pv-amplia-consultas-e-decidira-sobre-apoio-no-proximo-domingo.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pv-define-em-17-de-outubro-apoio-no-segundo-turno.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/regional-da-cnbb-diz-em-nota-que-nao-imprime-nem-distribui-folhetos.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ricos-nao-superaram-preconceito-de-ter-presidente-metalurgico-diz-lula.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/saiba-como-questao-do-aborto-foi-tratada-nos-governos-fhc-e-lula.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/se-eleita-dilma-deve-ir-com-lula-para-reuniao-de-cupula-dizem-assessores.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/segundo-turno-pode-ser-positivo-para-dilma-diz-secretario-do-pt.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/sergio-cabral-diz-ser-contra-mudancas-na-campanha-de-dilma.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/sergio-cabral-vota-em-colegio-na-zona-sul-do-rio.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-afirma-que-principal-em-debate-sobre-aborto-e-dizer-verdade.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-defende-reformulacao-total-do-enem.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-deseja-que-dilma-faca-bemao-brasil.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-falta-medicamentos-contra-aids-no-brasil.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-nao-existe-governo-terceirizado.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-nega-participacao-do-psdb-em-folhetos-contra-dilma.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/surra-que-gente-que-dar-neles-e-nas-urnas-diz-lula-em-comicio.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/temer-critica-discussao-sobre-aborto-e-destaca-que-estado-e-laico.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/temer-diz-ser-lamentavel-impressao-de-panfletos-contra-dilma.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/temer-vota-em-sp-e-se-diz-animado-com-perspectiva-da-vitoria.html 



Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/vamos-luta-e-vamos-vitoria-diz-serra-em-pronunciamento.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/apos-derrota-oposicao-promete-reorganizacao.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/famosos-comentam-vitoria-de-dilma-nas-eleicoes-presidenciais.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/ira-diz-que-quer-manter-boas-relacoes-com-o-brasil-no-governo-dilma.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/lideres-internacionais-parabenizam-dilma-pela-vitoria.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/mesmo-com-maioria-dilma-tera-de-fazer-concessoes-diz-analista.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/veja-o-que-ministros-e-lideres-petistas-disseram-sobre-vitoria-de-dilma.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/em-nota-aecio-nega-ligacao-com-suposto-dossie-sobre-tucanos.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/lula-cancela-participacao-em-comicio-de-dilma-para-ir-velorio-de-kirchner.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/lula-celebra-65-anos-com-militantes-na-porta-de-residencia-oficial.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/lula-chama-adversario-na-disputa-presidencial-de-irresponsavel.html 

Dilma Repercussão http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/lula-diz-que-muita-gente-tentou-vender-ou-trocar-o-nome-da-petrobras.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/lula-diz-que-nao-viu-novidade-na-declaracao-do-papa-sobre-aborto.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/lula-reune-governadores-e-senadores-eleitos-para-discutir-eleicao.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/oposicao-pede-ao-mp-que-investigue-diretor-da-eletrobras.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/o-povo-quer-continuidade-do-governo-diz-lula-em-sp.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/pf-diz-que-jornalista-pagou-para-violar-sigilo-tucano.html 

Dilma Repercussão   http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/10/personalidades-comentam-o-segundo-turno-das-eleicoes-no-twitter.html 

Dilma Resultado Pesquisa http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/cntsensus-mostra-que-experiencia-beneficia-jose-serra.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/dados-do-datafolha-agradam-petistas-e-marina-serra-evita-comentarios.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/dilma-e-serra-empatam-na-corrida-presidencial-diz-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/instituto-sensus-e-multado-em-r-53-mil-por-erro-em-pesquisa-eleitoral.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/dilma-avanca-no-eleitorado-feminino-aponta-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/dilma-lidera-entre-homens-e-serra-entre-mulheres-aponta-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/dilma-tem-43-entre-beneficiados-por-programas-do-governo-aponta-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pesquisa-ibope-aponta-dilma-com-40-e-serra-com-35.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pesquisa-ibope-mostra-dilma-e-serra-empatados-em-37.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/vox-populi-mostra-dilma-com-40-e-serra-com-35.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/datafolha-aponta-empate-entre-dilma-e-serra-na-corrida-presidencial.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/datafolha-mostra-empate-tecnico-entre-serra-e-dilma.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/eleitor-de-dilma-esta-mais-decidido-sobre-voto-aponta-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ibope-mostra-dilma-com-39-e-serra-com-34-na-corrida-pela-presidencia.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pesquisa-ibope-mostra-empate-entre-serra-e-dilma-ambos-com-39.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pesquisa-vox-populi-aponta-dilma-com-41-e-serra-com-33.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/saiba-os-numeros-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao-segundo-o-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/cntsensus-mostra-dilma-com-416-e-serra-com-316.html 



Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/datafolha-mostra-dilma-com-41-e-serra-com-33.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-ja-ultrapassa-serra-em-sp-e-no-rs-segundo-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-lidera-e-venceria-no-1-turno-diz-cntsensus.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-mantem-39-e-serra-34-em-nova-pesquisa-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-tem-47-das-intencoes-de-voto-e-serra-30-diz-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-tem-49-e-serra-29-aponta-o-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-tem-51-e-serra-27-aponta-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ibope-mostra-dilma-com-43-e-serra-com-32-na-disputa-pela-presidencia.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html  

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao-na-pesquisa-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-dos-presidenciaveis-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/vox-populi-aponta-vantagem-de-16-pontos-de-dilma-sobre-serra.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/avaliacao-positiva-do-governo-chega-784-diz-pesquisa-sensus.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/datafolha-aponta-dilma-com-51-e-serra-com-27.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-com-475-e-serra-com-256-aponta-sensus.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-46-e-serra-28-aponta-pesquisa-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-47-serra-28-e-marina-14-aponta-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-49-e-serra-28-aponta-pesquisa-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-50-e-serra-28-aponta-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-50-e-serra-28-aponta-pesquisa-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-25-aponta-pesquisa-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-27-aponta-pesquisa-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ibope-mostra-intencoes-de-voto-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-cntsensus-mostra-dilma-com-505-contra-264-de-serra.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-datafolha-aponta-dilma-com-50-e-serra-com-27.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-ibope-aponta-dilma-com-50-e-serra-com-27.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha1.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-o-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-50-dos-votos-validos-e-serra-31-mostra-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-1-turno.html  

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/dilma-supera-serra-na-disputa-pelo-planalto-mostra-cntsensus.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/enquanto-governista-comemora-tucano-critica-resultado-de-pesquisa.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/cntsensus-mede-popularidade-de-lula-em-805.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/datafolha-mostra-dilma-com-56-e-serra-com-44-dos-votos-validos.html 



Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-51-dos-votos-validos-e-serra-31-aponta-o-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-53-dos-votos-validos-e-serra-47-aponta-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-54-dos-votos-validos-e-serra-46-aponta-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-54-dos-votos-validos-e-serra-46-aponta-o-datafolha.html  

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-55-dos-votos-validos-e-serra-45-aponta-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-56-dos-votos-validos-e-serra-44-aponta-datafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-56-dos-votos-validos-e-serra-44-aponta-o-datafolha.html  

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-56-dos-votos-validos-e-serra-44-aponta-o-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-56-dos-votos-validos-e-serra-44-mostra-o-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-572-e-serra-428-dos-votos-validos-diz-pesquisa-sensus.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-57-dos-votos-validos-e-serra-43-diz-pesquisa-vox-populi.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-586-e-serra-414-dos-votos-validos-diz-sensus.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-2-turno.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-mostra-dilma-com-56-dos-votos-validos-serra-com-44.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-mostra-dilma-com-57-dos-votos-validos-e-serra-com-43.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pesquisa-sensus-mostra-dilma-com-523-e-serra-com-477.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/presidente-do-psdb-critica-pesquisa-divulgada-por-instituto-vox-populi.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/sensus-mostra-dilma-com-528-e-serra-com-472-dos-votos-validos.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-regiao-e-sexo-segundo-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundodatafolha.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha01.html 

Dilma Resultado Pesquisa   
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-
datafolhaxx29out.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-o-ibope01.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-regiao-segundo-ibope.html 

Dilma Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/dilma-tem-545-e-serra-454-aponta-pesquisa-vox-populi.html 

Eymael Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/comeca-nesta-terca-propaganda-eleitoral-gratuita-no-radio-e-na-tv.html 

Eymael Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-na-tv-destaca-biografia-de-presidenciaveis.html 

Eymael Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-no-radio-comeca-com-apresentacao-de-candidatos.html 

Eymael Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-como-foi-ultima-propaganda-eleitoral-dos-presidenciaveis-na-tv.html 

Eymael Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-conclui-apuracao-de-votos-em-todo-o-brasil.html 

Eymael 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/avanco-da-internet-condiciona-campanha-de-presidenciaveis.html 

Eymael Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dos-9-presidenciaveis-6-escreveram-ou-foram-retratados-em-livros.html 

Eymael Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/de-nove-candidatos-quatro-novatos-concorrem-para-vice-presidente.html 

Eymael Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/conheca-os-candidatos-presidencia-da-republica.html 

Eymael Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/conheca-todos-os-pre-candidatos-presidencia-da-republica.html 



Eymael Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-divulga-tempo-de-propaganda-eleitoral-dos-candidatos.html 

Eymael Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/sobe-para-oito-total-de-candidaturas-presidencia-com-erro-no-registro.html 

Eymael Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-identifica-erros-em-sete-dos-nove-registros-de-candidatos-presidencia.html 

Eymael Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/corrida-presidencial-preve-quase-meio-bilhao-de-reais-em-despesas.html 

Eymael Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-nove-pedidos-de-registro-de-candidaturas-presidencia.html 

Eymael Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/eymael-planeja-gastar-ate-r-25-milhoes-em-candidatura-ao-planalto.html 

Eymael Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-dois-ultimos-registros-de-candidaturas-presidenciaveis.html 

Eymael Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-arrecadou-38-mais-que-serra-e-marina-juntos.html 

Eymael Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/confira-Proposta-dos-candidatos-presidencia.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/datafolha-mostra-empate-tecnico-entre-serra-e-dilma.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ibope-mostra-dilma-com-39-e-serra-com-34-na-corrida-pela-presidencia.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/cntsensus-mostra-dilma-com-416-e-serra-com-316.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-ja-ultrapassa-serra-em-sp-e-no-rs-segundo-datafolha.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-lidera-e-venceria-no-1-turno-diz-cntsensus.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-tem-51-e-serra-27-aponta-ibope.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ibope-mostra-dilma-com-43-e-serra-com-32-na-disputa-pela-presidencia.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-dos-presidenciaveis-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/datafolha-aponta-dilma-com-51-e-serra-com-27.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-46-e-serra-28-aponta-pesquisa-datafolha.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-50-e-serra-28-aponta-pesquisa-ibope.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-25-aponta-pesquisa-ibope.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-cntsensus-mostra-dilma-com-505-contra-264-de-serra.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-datafolha-aponta-dilma-com-50-e-serra-com-27.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha1.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-ibope.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-o-ibope.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-50-dos-votos-validos-e-serra-31-mostra-datafolha.html 

Eymael Resultado Pesquisa  http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-1-turno.html 

Eymael Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/cntsensus-mede-popularidade-de-lula-em-805.html 
Ivan 
Pinheiro Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/presidenciavel-do-pcb-lamenta-que-pt-nao-tenha-relacao-com-farc.html  

Ivan 
Pinheiro Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/comeca-nesta-terca-propaganda-eleitoral-gratuita-no-radio-e-na-tv.html 
Ivan 
Pinheiro Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-na-tv-destaca-biografia-de-presidenciaveis.html 

Ivan Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-no-radio-comeca-com-apresentacao-de-candidatos.html 



Pinheiro 

Ivan 
Pinheiro Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ivan-pinheiro-rui-pimenta-e-ze-maria-participam-de-debate-em-sao-paulo.html 
Ivan 
Pinheiro Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-como-foi-ultima-propaganda-eleitoral-dos-presidenciaveis-na-tv.html 
Ivan 
Pinheiro Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-conclui-apuracao-de-votos-em-todo-o-brasil.html 
Ivan 
Pinheiro 

Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/avanco-da-internet-condiciona-campanha-de-presidenciaveis.html 

Ivan 
Pinheiro Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dos-9-presidenciaveis-6-escreveram-ou-foram-retratados-em-livros.html 
Ivan 
Pinheiro Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/de-nove-candidatos-quatro-novatos-concorrem-para-vice-presidente.html 
Ivan 
Pinheiro Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/conheca-os-candidatos-presidencia-da-republica.html 
Ivan 
Pinheiro Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/conheca-todos-os-pre-candidatos-presidencia-da-republica.html 
Ivan 
Pinheiro Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-divulga-tempo-de-propaganda-eleitoral-dos-candidatos.html 
Ivan 
Pinheiro Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/sobe-para-oito-total-de-candidaturas-presidencia-com-erro-no-registro.html 
Ivan 
Pinheiro Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-identifica-erros-em-sete-dos-nove-registros-de-candidatos-presidencia.html 
Ivan 
Pinheiro Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/corrida-presidencial-preve-quase-meio-bilhao-de-reais-em-despesas.html 
Ivan 
Pinheiro Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-nove-pedidos-de-registro-de-candidaturas-presidencia.html 
Ivan 
Pinheiro Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pcb-apresenta-registro-de-candidatura-defendendo-programa-anticapitalista.html 
Ivan 
Pinheiro Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-dois-ultimos-registros-de-candidaturas-presidenciaveis.html 
Ivan 
Pinheiro Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-arrecadou-38-mais-que-serra-e-marina-juntos.html 
Ivan 
Pinheiro Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/confira-Proposta-dos-candidatos-presidencia.html 

Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/datafolha-mostra-empate-tecnico-entre-serra-e-dilma.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ibope-mostra-dilma-com-39-e-serra-com-34-na-corrida-pela-presidencia.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/cntsensus-mostra-dilma-com-416-e-serra-com-316.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-ja-ultrapassa-serra-em-sp-e-no-rs-segundo-datafolha.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-lidera-e-venceria-no-1-turno-diz-cntsensus.html 



Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-tem-51-e-serra-27-aponta-ibope.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ibope-mostra-dilma-com-43-e-serra-com-32-na-disputa-pela-presidencia.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-dos-presidenciaveis-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/datafolha-aponta-dilma-com-51-e-serra-com-27.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-46-e-serra-28-aponta-pesquisa-datafolha.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-50-e-serra-28-aponta-pesquisa-ibope.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-25-aponta-pesquisa-ibope.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-cntsensus-mostra-dilma-com-505-contra-264-de-serra.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-datafolha-aponta-dilma-com-50-e-serra-com-27.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha1.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-ibope.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-o-ibope.html 
Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa 

  
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-50-dos-votos-validos-e-serra-31-mostra-datafolha.html 

Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa 

  
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-1-turno.html 

Ivan 
Pinheiro Resultado Pesquisa 

  
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/cntsensus-mede-popularidade-de-lula-em-805.html 

Levy 
Fidelix Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/comeca-nesta-terca-propaganda-eleitoral-gratuita-no-radio-e-na-tv.html 
Levy 
Fidelix Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-na-tv-destaca-biografia-de-presidenciaveis.html 
Levy 
Fidelix Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-no-radio-comeca-com-apresentacao-de-candidatos.html 
Levy 
Fidelix Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-como-foi-ultima-propaganda-eleitoral-dos-presidenciaveis-na-tv.html 
Levy 
Fidelix Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-conclui-apuracao-de-votos-em-todo-o-brasil.html 
Levy 
Fidelix 

Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/avanco-da-internet-condiciona-campanha-de-presidenciaveis.html 

Levy Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dos-9-presidenciaveis-6-escreveram-ou-foram-retratados-em-livros.html 



Fidelix 

Levy 
Fidelix Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/de-nove-candidatos-quatro-novatos-concorrem-para-vice-presidente.html 
Levy 
Fidelix Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/conheca-os-candidatos-presidencia-da-republica.html 
Levy 
Fidelix Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/conheca-todos-os-pre-candidatos-presidencia-da-republica.html 
Levy 
Fidelix Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-divulga-tempo-de-propaganda-eleitoral-dos-candidatos.html 
Levy 
Fidelix Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-mais-dois-registros-de-candidaturas-de-presidenciaveis.html 
Levy 
Fidelix Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/sobe-para-oito-total-de-candidaturas-presidencia-com-erro-no-registro.html 
Levy 
Fidelix Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-identifica-erros-em-sete-dos-nove-registros-de-candidatos-presidencia.html 
Levy 
Fidelix Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/corrida-presidencial-preve-quase-meio-bilhao-de-reais-em-despesas.html 
Levy 
Fidelix Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-nove-pedidos-de-registro-de-candidaturas-presidencia.html 
Levy 
Fidelix Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/levy-fidelix-protocola-registro-no-tse-e-aposta-em-ser-surpresa-na-eleicao.html 
Levy 
Fidelix Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-dois-ultimos-registros-de-candidaturas-presidenciaveis.html 
Levy 
Fidelix Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-arrecadou-38-mais-que-serra-e-marina-juntos.html 
Levy 
Fidelix Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/confira-Proposta-dos-candidatos-presidencia.html 

Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/datafolha-mostra-empate-tecnico-entre-serra-e-dilma.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ibope-mostra-dilma-com-39-e-serra-com-34-na-corrida-pela-presidencia.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/cntsensus-mostra-dilma-com-416-e-serra-com-316.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-ja-ultrapassa-serra-em-sp-e-no-rs-segundo-datafolha.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-lidera-e-venceria-no-1-turno-diz-cntsensus.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-tem-51-e-serra-27-aponta-ibope.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ibope-mostra-dilma-com-43-e-serra-com-32-na-disputa-pela-presidencia.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-dos-presidenciaveis-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 



Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/datafolha-aponta-dilma-com-51-e-serra-com-27.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-46-e-serra-28-aponta-pesquisa-datafolha.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-50-e-serra-28-aponta-pesquisa-ibope.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-25-aponta-pesquisa-ibope.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-cntsensus-mostra-dilma-com-505-contra-264-de-serra.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-datafolha-aponta-dilma-com-50-e-serra-com-27.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha1.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-ibope.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-o-ibope.html 
Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa 

  
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-50-dos-votos-validos-e-serra-31-mostra-datafolha.html 

Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa 

  
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-1-turno.html 

Levy 
Fidelix Resultado Pesquisa 

  
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/cntsensus-mede-popularidade-de-lula-em-805.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/em-forum-no-rio-plinio-propoe-extincao-do-senado-ao-lado-de-marina.html  

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-silva-elogia-unidades-de-policia-pacificadora-no-rio.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/mensalao-foi-resultado-de-erros-de-uma-minoria-no-pt-diz-marina-silva.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-diz-que-governo-lula-gasta-muito-com-viagens-e-fisiologismo.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/campanha-de-marina-quer-arrecadar-r-15-milhoes-em-doacoes-na-internet.html 

Marina Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/jornal-nacional-fara-sequencia-de-entrevistas-com-presidenciaveis.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/congresso-tera-refinamento-com-ficha-limpa-diz-marina-silva.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-silva-discursa-em-igreja-do-rj-durante-encontro-de-mulheres.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/programa-de-tv-sera-pequenininho-mas-potente-diz-marina-silva.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-silva-lanca-pacto-pela-juventude-em-sao-paulo.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-minimiza-participacao-de-gabeira-em-evento-de-serra-em-sp.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-preve-ampliacao-do-colapso-nos-aeroportos-partir-de-2014.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-critica-dilma-lamenta-e-serra-defende-politica-de-seguranca-em-sp.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-aponta-descontrole-na-seguranca-publica-em-sao-paulo.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-alerta-empresarios-para-gravidade-de-crise-ambiental.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/para-marina-adversarios-priorizam-embate-ao-inves-de-discutir-Proposta.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-silva-diz-que-nao-muda-de-discurso-conforme-o-publico.html 



Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-prega-voto-em-candidato-que-aceita-ir-a-debates.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/e-possivel-governar-sem-troca-de-favores-diz-marina-silva.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/quero-governar-com-os-melhores-do-pt-e-do-psdb-diz-marina-silva.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/sou-unica-que-precisa-do-eleitor-diz-marina-silva.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-defende-atuacao-de-dilma-na-ditadura-e-critica-rotulo-de-terrorista.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/07/marina-diz-que-serra-demonstra-inseguranca-ao-faltar-debate.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-afirma-que-dicotomia-entre-serra-e-dilma-esta-rompida.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/faltou-acao-do-brasil-na-crise-entre-venezuela-e-colombia-diz-marina.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-diz-que-acusacoes-contra-pt-sobre-farc-sao-gratuitas.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-lanca-comite-domiciliar-em-ny-e-defende-tirar-eleitor-do-anonimato.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/presidenciaveis-disputam-versao-sobre-autoria-da-lei-dos-genericos.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/antes-de-encontro-com-investidores-marina-defende-tripe-economico.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-ganha-seguidores-com-twitaco-e-serra-chega-300-mil.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-promove-campanha-na-internet-e-critica-ataques-do-psdb.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-silva-se-reunira-com-investidores-em-nova-york.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-diz-que-pode-reverter-terceiro-lugar-nas-pesquisas.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-silva-diz-que-brasileiro-nao-merece-plebiscito-da-baixaria.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tentaram-tisnar-honra-do-guilherme-diz-marina.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-e-marina-fazem-campanha-no-nordeste-e-dilma-em-sp.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-defende-parceria-para-produtor-rural-seguir-a-lei.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-diz-que-pt-e-psdb-ficaram-refens-de-aliados.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-critica-lula-por-elogiar-dilma-durante-evento-oficial.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/rebelo-critica-vice-do-pv-por-suposto-desmatamento-e-marina-rebate.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-silva-critica-proliferacao-de-empresas-estatais-no-pais.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-critica-planos-de-governo-de-dilma-e-serra.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-silva-inaugura-no-morro-dos-prazeres-1-comite-domiciliar-no-rio.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-e-dilma-citam-caso-bruno-e-repudiam-violencia-contra-mulher.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-chama-de-vexatoria-revisao-de-programa-do-pt.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-diz-que-disputa-pelo-bolsa-familia-mostra-inseguranca-eleitoral.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dilma-e-serra-iniciam-campanha-no-sul-marina-visita-eleitores-em-sp.html 

Marina Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-inaugura-comite-domiciliar-na-periferia-de-sao-paulo.html 

Marina Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/marina-silva-desiste-de-participar-de-sabatina-da-cna.html 

Marina Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/marina-silva-evita-encontro-com-alckmin-em-santos.html 

Marina Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/custo-de-campanhas-pode-ate-dobrar-estimam-politicos-e-analistas.html 

Marina Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/marina-silva-faz-campanha-no-centro-de-belo-horizonte.html 

Marina Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/marina-diz-que-comecar-campanha-com-9-e-positivo.html 



Marina Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/acho-que-sou-grande-solucao-para-o-agronegocio-brasileiro-diz-marina.html 

Marina Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/marina-diz-que-calamidade-em-al-e-questao-de-seguranca-ambiental.html  

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/marina-silva-vai-se-licenciar-do-senado-ate-o-dia-1-de-julho.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/marina-e-serra-nao-participam-da-convencao-do-pv-rj.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/06/candidatos-presidencia-lamentam-morte-de-saramago.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/marina-critica-bisbilhotagem-da-vida-das-pessoas-ao-falar-de-dossie.html 

Marina Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/marina-silva-diz-que-lula-nao-precisa-de-um-continuador.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/presidenciaveis-acompanham-primeiro-jogo-do-brasil-na-copa.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/na-tv-marina-prega-continuidade-de-fhc-e-lula-com-mudancas.html  

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/queremos-fazer-alianca-com-sociedade-diz-marina.html  

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/candidata-marina-chega-convencao-do-pv.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/em-convencao-marina-promete-campanha-sem-ataques-adversarios.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/mudanca-em-codigo-florestal-e-retrocesso-diz-marina-silva.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/marina-diz-que-campanha-nao-deve-repetir-episodios-de-triste-memoria.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/marina-diz-que-recebera-doacoes-pelo-internet-com-transparencia.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/marina-participa-de-culto-da-assembleia-de-deus-no-interior-de-sp.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/marina-critica-declaracao-de-serra-sobre-trafico-de-drogas-na-bolivia.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/marina-critica-declaracao-de-dilma-sobre-remedios.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/industriais-presidenciaveis-criticam-sistema-tributario.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pac-e-uma-colagem-de-obras-diz-marina-silva.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/marina-quer-aliar-meio-ambiente-e-desenvolvimento-na-mesma-equacao.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pre-candidatos-participam-de-sabatina-na-cni.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/presidenciaveis-participarao-de-sabatina-em-brasilia-na-terca.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/marina-minimiza-nome-apagado-em-faixa-e-critica-lula-por-campanha.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/confira-os-principais-momentos-da-corrida-presidencial.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/marina-critica-mudanca-no-texto-do-projeto-ficha-limpa.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/marina-diz-que-erros-de-lula-no-governo-precisam-ser-corrigidos.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pre-candidatos-fazem-promessas-em-encontro-com-prefeitos.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/marina-silva-elogia-lula-e-fernando-henrique-cardoso.html 

Marina Agenda e Cotidiano   
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/marina-quer-voltar-ao-senado-para-votar-ficha-limpa-e-reajuste-de-
aposentados.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/chamada-de-gata-no-twitter-marina-diz-que-sera-jaguatirica-na-campanha.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/marina-silva-defende-plebiscito-sobre-legalizacao-da-maconha.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/apos-lancamento-de-pre-candidatura-marina-conversa-com-empresarios.html 

Marina Agenda e Cotidiano   
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/ao-lancar-pre-candidatura-marina-diz-que-nao-quer-embates-com-dilma-e-
serra.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/empresario-guilherme-leal-e-anunciado-como-vice-de-marina.html 



Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/marina-segue-sem-definicao-sobre-candidato-vice.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/partidos-marcam-convencoes-para-os-dias-10-12-e-13-de-junho.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/na-expectativa-sobre-vice-marina-se-reune-com-liderancas-do-pv.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/marina-silva-diz-que-volta-ao-senado-para-aprovar-projeto-ficha-limpa.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/pv-vai-lancar-marina-silva-em-ato-para-periferia-urbana.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/brasileiros-nao-podem-ser-infantilizados-afirma-marina.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/comeca-nesta-terca-propaganda-eleitoral-gratuita-no-radio-e-na-tv.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/em-manaus-marina-silva-pede-oracoes-de-evangelicos.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-na-tv-destaca-biografia-de-presidenciaveis.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-no-radio-comeca-com-apresentacao-de-candidatos.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-compara-programa-eleitoral-de-adversarios-novelas.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-condena-violacao-de-sigilos-fiscais-de-tucanos.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-defende-ir-ao-segundo-turno-com-dilma.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-defende-que-ministerio-da-fazenda-assuma-investigacoes.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-diz-que-ainda-ha-tempo-de-chegar-ao-segundo-turno.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-minimiza-tempo-menor-e-diz-que-vai-surpreender-na-propaganda.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-nao-descarta-uso-da-imagem-de-lula-em-campanha.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-nega-que-programa-eleitoral-mudara-foco-para-ataques.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-participa-de-lancamento-de-plataforma-para-juventude.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-recebe-artistas-que-defendem-sua-candidatura-em-evento-no-rio.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-silva-recebe-apoio-de-liderancas-sindicais-em-sp.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/nao-basta-continuar-do-jeito-que-esta-diz-marina-sobre-seguranca.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/para-marina-pt-e-psdb-precisam-de-realinhamento-historico.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/se-fosse-fazer-calculos-teria-saido-ao-senado-diz-marina-silva.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-serra-e-marina-comentam-quebra-de-sigilos-na-receita.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dragao-chines-esta-comendo-nossas-montanhas-diz-marina-em-mg.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/em-minas-marina-silva-diz-que-esta-e-uma-eleicao-de-surdo.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/em-porto-alegre-marina-diz-que-chegara-ao-segundo-turno.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/estamos-resvalando-para-o-vale-tudo-diz-marina-sobre-campanha.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/estamos-revertendo-situacao-das-pesquisas-diz-marina-silva.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/eu-investigaria-com-mais-rigor-diz-marina-sobre-denuncias.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/isso-nao-pode-ser-corriqueiro-diz-marina-sobre-quebra-de-sigilo.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-afirma-que-faltaram-medidas-profilaticas-na-casa-civil.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-critica-mantega-e-defende-investigacao-sobre-quebra-de-sigilo.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-critica-obrigatoriedade-de-dois-documentos-para-votar.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-diz-que-avancou-em-pesquisa-porque-apresentou-Proposta.html 



Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-diz-que-eleitor-cansou-de-escolher-entre-o-vermelho-e-o-azul.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-diz-que-entendimento-sobre-sigilo-nao-deve-interferir-em-apuracao.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-diz-que-fim-de-embargo-pode-favorecer-democracia-em-cuba.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-diz-que-instituicoes-sao-falhas-ao-comentar-denuncias-na-casa-civil.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-diz-que-segundo-turno-e-oportunidade.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-diz-que-vazamentos-mostram-descontrole-da-gestao-publica.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-diz-que-voto-de-gratidao-e-velha-tradicao-no-brasil.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-diz-ver-onda-verde-no-rio-e-pede-segundo-turno.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-e-entrevistada-pelo-bom-dia-brasil.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-elogia-operacao-da-pf-no-amapa.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-pede-investigacao-imediata-de-suposto-esquema-de-lobby.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-recebe-noticia-de-demissao-de-ministra-enquanto-discursa.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-silva-diz-que-critica-de-lula-imprensa-e-contraditoria.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-silva-e-entrevistada-pelo-jornal-da-globo.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-silva-participa-de-sabatina-no-jornal-o-globo.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-silva-se-confunde-durante-discurso-e-pede-votos-para-o-psdb.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-volta-cobrar-apuracao-dos-casos-de-quebra-de-sigilo-fiscal.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/parte-do-pt-nao-aprendeu-diz-marina-em-comicio-no-rio.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tentaram-me-ignorar-mas-agora-nao-da-mais-diz-marina-silva.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-como-foi-ultima-propaganda-eleitoral-dos-presidenciaveis-na-tv.html  

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/brasil-sabe-que-eu-sou-um-segundo-turno-competitivo-diz-marina.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/eu-sou-quem-tem-mais-condicao-de-disputar-contra-dilma-diz-marina.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/10/jornal-nacional-acompanha-ultima-semana-de-campanha-de-marina-silva.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-silva-circula-em-carro-aberto-pela-zona-norte-do-rio.html  

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/com-marina-executiva-do-pv-discute-apoio-no-2-turno.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/convencao-podera-te-duas-posicoes-sobre-segundo-turno-diz-marina.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/em-hipotese-alguma-pv-vai-trocar-apoio-por-cargos-diz-marina.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-diz-que-independencia-no-2-turno-foi-melhor-decisao.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-diz-que-pedira-ajuda-de-lula-e-fhc-para-promover-avancos-no-pais.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-diz-ter-sido-procurada-por-dilma-e-serra-apos-primeiro-turno.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-e-entrevistada-no-programa-do-jo.html  

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-silva-defende-plenaria-para-decidir-sobre-apoio-no-segundo-turno.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-silva-diz-que-apoio-do-pv-no-segundo-turno-nao-sera-unanime.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-silva-diz-que-brasil-esta-cansado-do-confronto.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-silva-ora-com-pastor-antes-de-votar-no-acre.html 

Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-silva-recomenda-dilma-sagacidade-das-serpentes.html 



Marina Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/votacao-para-presidente-do-brasil-ja-foi-encerrada-em-25-paises.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-marina-e-plinio-defendem-suas-Proposta-em-evento-em-sao-paulo.html  

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/quatro-presidenciaveis-se-confrontam-no-primeiro-debate-na-tv.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/candidatos-se-preparam-para-primeiro-debate-eleitoral-na-tv.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/reformas-sao-faladas-mas-nunca-priorizadas-disse-marina.html  

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/09/veja-fotos-do-debate-entre-candidatos-presidencia.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/candidatos-presidencia-debatem-em-rede-catolica-de-tv.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/presidenciaveis-participam-de-debate-em-sao-paulo.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/candidatos-presidencia-confrontam-Proposta-em-debate.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/candidatos-presidencia-participam-de-debate-na-tv-globo-nesta-quinta.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-plinio-e-serra-participam-de-debate-sobre-regiao-nordeste.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/quatro-candidatos-presidencia-participam-de-debate-na-tv.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/sem-dilma-debate-reune-marina-plinio-e-serra-em-sao-paulo.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/09/presidenciaveis-participam-de-debate-neste-domingo.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/candidatos-presidencia-dao-entrevista-apos-debate-na-globo.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/debate-na-tv-globo-reune-quatro-candidatos-presidencia.html 

Marina Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/debate-da-globo-1-turno.html  

Marina Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/confira-o-desempenho-de-dilma-serra-e-marina-estado-por-estado.html 

Marina Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/confira-votacao-de-dilma-marina-e-serra-nos-estados.html 

Marina Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-decidirao-eleicao-para-presidente-no-segundo-turno.html 

Marina Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-prega-uniao-e-diz-que-brasil-tera-grande-surpresa.html  

Marina Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-silva-vota-neste-domingo-no-acre.html 

Marina Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-vota-no-acre-e-acompanha-apuracao-em-brasilia.html 

Marina Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-conclui-apuracao-de-votos-em-todo-o-brasil.html 

Marina Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/confira-numeros-curiosos-sobre-o-segundo-turno-da-eleicao.html 

Marina Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-perde-em-12-das-19-cidades-em-que-marina-foi-lider-no-1-turno.html 

Marina 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-aposta-em-internet-para-compensar-pouco-tempo-na-tv.html 

Marina 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/candidatos-privilegiam-contato-direto-com-eleitor-na-abertura-da-campanha.html 

Marina 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/papel-da-mulher-na-eleicao-alcanca-centro-do-debate-politico-no-brasil.html 

Marina 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/no-twitter-presidenciaveis-atingem-ate-5-milhoes-de-usuarios-em-7-dias.html 

Marina 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pre-campanha-antecipa-estrutura-dos-candidatos-para-disputar-presidencia.html 

Marina 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/em-maratona-vocal-presidenciaveis-adotam-cuidados-com-garganta.html 



Marina 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/avanco-da-internet-condiciona-campanha-de-presidenciaveis.html 

Marina 
Curiosidades e 
eleitorado http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/candidatos-mobilizam-todos-os-dias-33-assessores-para-montar-agenda.html 
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Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/vox-populi-aponta-vantagem-de-16-pontos-de-dilma-sobre-serra.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/datafolha-aponta-dilma-com-51-e-serra-com-27.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-com-475-e-serra-com-256-aponta-sensus.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-46-e-serra-28-aponta-pesquisa-datafolha.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-47-serra-28-e-marina-14-aponta-datafolha.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-49-e-serra-28-aponta-pesquisa-datafolha.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-50-e-serra-28-aponta-datafolha.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-50-e-serra-28-aponta-pesquisa-ibope.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-25-aponta-pesquisa-ibope.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-27-aponta-pesquisa-ibope.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ibope-mostra-intencoes-de-voto-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao.html 

Marina Resultado Pesquisa http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-cntsensus-mostra-dilma-com-505-contra-264-de-serra.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-datafolha-aponta-dilma-com-50-e-serra-com-27.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-ibope-aponta-dilma-com-50-e-serra-com-27.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha1.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-ibope.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-o-ibope.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-50-dos-votos-validos-e-serra-31-mostra-datafolha.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-1-turno.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/dilma-supera-serra-na-disputa-pelo-planalto-mostra-cntsensus.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/enquanto-governista-comemora-tucano-critica-resultado-de-pesquisa.html 



Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/cntsensus-mede-popularidade-de-lula-em-805.html 

Marina Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-51-dos-votos-validos-e-serra-31-aponta-o-ibope.html 

Plínio Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/jornal-nacional-fara-sequencia-de-entrevistas-com-presidenciaveis.html 

Plínio Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/comeca-nesta-terca-propaganda-eleitoral-gratuita-no-radio-e-na-tv.html 

Plínio Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-na-tv-destaca-biografia-de-presidenciaveis.html 

Plínio Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-no-radio-comeca-com-apresentacao-de-candidatos.html 

Plínio Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/plinio-sampaio-e-entrevistado-pelo-jornal-nacional.html 

Plínio Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/plinio-de-arruda-sampaio-e-entrevistado-pelo-jornal-da-globo.html 

Plínio Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/plinio-e-entrevistado-pelo-bom-dia-brasil.html 

Plínio Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-como-foi-ultima-propaganda-eleitoral-dos-presidenciaveis-na-tv.html 

Plínio Agenda e Cotidiano  http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/plinio-faz-caminhada-no-centro-de-sp.html 

Plínio Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/candidato-derrotado-do-psol-plinio-de-arruda-diz-que-anulou-voto.html 

Plínio Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-twitter-plinio-pede-sugestoes-para-posicao-do-psol-no-2-turno.html 

Plínio Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-marina-e-plinio-defendem-suas-Proposta-em-evento-em-sao-paulo.html 

Plínio Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/quatro-presidenciaveis-se-confrontam-no-primeiro-debate-na-tv.html 

Plínio Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/candidatos-se-preparam-para-primeiro-debate-eleitoral-na-tv.html 

Plínio Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/09/veja-fotos-do-debate-entre-candidatos-presidencia.html 

Plínio Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/candidatos-presidencia-confrontam-Proposta-em-debate.html 

Plínio Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-plinio-e-serra-participam-de-debate-sobre-regiao-nordeste.html 

Plínio Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/candidatos-presidencia-dao-entrevista-apos-debate-na-globo.html 

Plínio Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/debate-na-tv-globo-reune-quatro-candidatos-presidencia.html 

Plínio Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/debate-da-globo-1-turno.html 

Plínio Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-decidirao-eleicao-para-presidente-no-segundo-turno.html 

Plínio Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-conclui-apuracao-de-votos-em-todo-o-brasil.html 

Plínio 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/avanco-da-internet-condiciona-campanha-de-presidenciaveis.html 

Plínio Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dos-9-presidenciaveis-6-escreveram-ou-foram-retratados-em-livros.html 

Plínio Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/de-nove-candidatos-quatro-novatos-concorrem-para-vice-presidente.html 

Plínio Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/conheca-os-candidatos-presidencia-da-republica.html 

Plínio Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/conheca-todos-os-pre-candidatos-presidencia-da-republica.html 

Plínio Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-divulga-tempo-de-propaganda-eleitoral-dos-candidatos.html 

Plínio Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-mais-dois-registros-de-candidaturas-de-presidenciaveis.html 

Plínio Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/sobe-para-oito-total-de-candidaturas-presidencia-com-erro-no-registro.html 

Plínio Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-identifica-erros-em-sete-dos-nove-registros-de-candidatos-presidencia.html 

Plínio Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/corrida-presidencial-preve-quase-meio-bilhao-de-reais-em-despesas.html 

Plínio Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-nove-pedidos-de-registro-de-candidaturas-presidencia.html 



Plínio Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/psol-registra-candidatura-e-diz-que-ira-gastar-ate-r-900-mil-na-campanha.html 

Plínio Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-dois-ultimos-registros-de-candidaturas-presidenciaveis.html 

Plínio Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-arrecadou-38-mais-que-serra-e-marina-juntos.html 

Plínio Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/em-forum-no-rio-plinio-propoe-extincao-do-senado-ao-lado-de-marina.html  

Plínio Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/confira-Proposta-dos-candidatos-presidencia.html 

Plínio Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/plinio-promete-reforma-agraria-sem-pedir-licenca.html 

Plínio Repercussão http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/lula1-elogia-bom-nivel-do-debate-dos-presidenciaveis.html 

Plínio Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/psol-oficializa-candidatura-de-plinio-sampaio-presidencia.html 

Plínio Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/heloisa-helena-defende-marina-e-pre-candidato-do-psol-reage.html 

Plínio Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/caseiro-francenildo-chama-serra-de-oportunista-em-programa-do-psol.html 

Plínio Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/vamos-luta-e-vamos-vitoria-diz-serra-em-pronunciamento.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/datafolha-mostra-empate-tecnico-entre-serra-e-dilma.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ibope-mostra-dilma-com-39-e-serra-com-34-na-corrida-pela-presidencia.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/cntsensus-mostra-dilma-com-416-e-serra-com-316.html 

Plínio Resultado Pesquisa http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-ja-ultrapassa-serra-em-sp-e-no-rs-segundo-datafolha.html 

Plínio Resultado Pesquisa http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-lidera-e-venceria-no-1-turno-diz-cntsensus.html 

Plínio Resultado Pesquisa http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-tem-51-e-serra-27-aponta-ibope.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ibope-mostra-dilma-com-43-e-serra-com-32-na-disputa-pela-presidencia.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-dos-presidenciaveis-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/datafolha-aponta-dilma-com-51-e-serra-com-27.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-46-e-serra-28-aponta-pesquisa-datafolha.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-50-e-serra-28-aponta-pesquisa-ibope.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-25-aponta-pesquisa-ibope.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-cntsensus-mostra-dilma-com-505-contra-264-de-serra.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-datafolha-aponta-dilma-com-50-e-serra-com-27.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha1.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-ibope.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-o-ibope.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-50-dos-votos-validos-e-serra-31-mostra-datafolha.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-1-turno.html 

Plínio Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/cntsensus-mede-popularidade-de-lula-em-805.html 

Rui Pimenta Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/comeca-nesta-terca-propaganda-eleitoral-gratuita-no-radio-e-na-tv.html 

Rui Pimenta Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-na-tv-destaca-biografia-de-presidenciaveis.html 

Rui Pimenta Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-no-radio-comeca-com-apresentacao-de-candidatos.html 

Rui Pimenta Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ivan-pinheiro-rui-pimenta-e-ze-maria-participam-de-debate-em-sao-paulo.html 



Rui Pimenta Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-como-foi-ultima-propaganda-eleitoral-dos-presidenciaveis-na-tv.html 

Rui Pimenta Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-conclui-apuracao-de-votos-em-todo-o-brasil.html 

Rui Pimenta 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/avanco-da-internet-condiciona-campanha-de-presidenciaveis.html 

Rui Pimenta Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dos-9-presidenciaveis-6-escreveram-ou-foram-retratados-em-livros.html 

Rui Pimenta Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/de-nove-candidatos-quatro-novatos-concorrem-para-vice-presidente.html 

Rui Pimenta Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/conheca-os-candidatos-presidencia-da-republica.html 

Rui Pimenta Histórico http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/conheca-todos-os-pre-candidatos-presidencia-da-republica.html 

Rui Pimenta Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-divulga-tempo-de-propaganda-eleitoral-dos-candidatos.html 

Rui Pimenta Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-mais-dois-registros-de-candidaturas-de-presidenciaveis.html 

Rui Pimenta Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/sobe-para-oito-total-de-candidaturas-presidencia-com-erro-no-registro.html 

Rui Pimenta Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-identifica-erros-em-sete-dos-nove-registros-de-candidatos-presidencia.html 

Rui Pimenta Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/corrida-presidencial-preve-quase-meio-bilhao-de-reais-em-despesas.html 

Rui Pimenta Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-nove-pedidos-de-registro-de-candidaturas-presidencia.html 

Rui Pimenta Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pco-e-o-terceiro-partido-pedir-o-registro-de-candidatura-ao-tse.html 

Rui Pimenta Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-dois-ultimos-registros-de-candidaturas-presidenciaveis.html 

Rui Pimenta Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-arrecadou-38-mais-que-serra-e-marina-juntos.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/datafolha-mostra-empate-tecnico-entre-serra-e-dilma.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ibope-mostra-dilma-com-39-e-serra-com-34-na-corrida-pela-presidencia.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/cntsensus-mostra-dilma-com-416-e-serra-com-316.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-ja-ultrapassa-serra-em-sp-e-no-rs-segundo-datafolha.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-lidera-e-venceria-no-1-turno-diz-cntsensus.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-tem-51-e-serra-27-aponta-ibope.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ibope-mostra-dilma-com-43-e-serra-com-32-na-disputa-pela-presidencia.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-dos-presidenciaveis-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/datafolha-aponta-dilma-com-51-e-serra-com-27.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-46-e-serra-28-aponta-pesquisa-datafolha.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-50-e-serra-28-aponta-pesquisa-ibope.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-25-aponta-pesquisa-ibope.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-cntsensus-mostra-dilma-com-505-contra-264-de-serra.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-datafolha-aponta-dilma-com-50-e-serra-com-27.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha1.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-ibope.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-o-ibope.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-50-dos-votos-validos-e-serra-31-mostra-datafolha.html 



Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-1-turno.html 

Rui Pimenta Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/cntsensus-mede-popularidade-de-lula-em-805.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/jose-serra-e-entrevistado-pelo-jornal-nacional.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tititi-nao-acaba-diz-serra-sobre-eventuais-problemas-com-aliados.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-descarta-doacoes-pela-internet.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/jornal-nacional-fara-sequencia-de-entrevistas-com-presidenciaveis.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-visita-ponto-de-peregrinacao-na-bahia-e-defende-turismo-religioso.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-diz-que-oferta-de-asilo-para-iraniana-foi-tentativa-de-reparar-erro.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-atribui-atrasos-e-cancelamentos-de-voos-colapso-da-infraestrutura.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-critica-dilma-lamenta-e-serra-defende-politica-de-seguranca-em-sp.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-defende-politica-de-seguranca-publica-de-sao-paulo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/nao-avalio-pesquisa-porque-cada-dia-tem-um-resultado-diz-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/chavez-e-dilmista-e-o-pt-e-chavista-afirma-serra-durante-entrevista.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-critica-estado-de-conservacao-de-rodovias-federais-no-governo-lula.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/em-palmas-serra-critica-previsao-de-gastos-federais-com-trem-bala.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-diz-que-mst-apoia-dilma-porque-podera-fazer-mais-invasoes.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-diz-que-debates-vao-acelerar-campanha-eleitoral.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-diz-que-governo-lula-faz-privatizacao-diferente.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-defende-indio-e-critica-candidatos-vice-de-dilma-e-marina.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pt-tem-gula-infinita-de-controlar-tudo-diz-serra-em-entrevista-tv.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-diz-que-nao-ficou-surpreso-com-quebra-do-sigilo-bancario-de-tucano.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/presidenciaveis-disputam-versao-sobre-autoria-da-lei-dos-genericos.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-ganha-seguidores-com-twitaco-e-serra-chega-300-mil.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-visita-bispo-e-faz-caminhada-no-centro-de-goiania-nesta-terca-feira.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-diz-que-pt-quer-intimidar-procuradora-com-ameaca-de-acao.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-critica-governo-lula-e-diz-que-sera-o-presidente-da-producao.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-diz-em-minas-gerais-que-pt-tem-ligacao-com-farc.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-faz-campanha-na-bahia.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-e-marina-fazem-campanha-no-nordeste-e-dilma-em-sp.html 

Serra Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-garante-que-lula-e-fhc-sao-mais-parecidos-do-que-parecem.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-cobra-debate-com-dilma-e-pede-que-ela-ande-com-proprias-pernas.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/07/serra-discute-economia-com-presidente-da-comissao-europeia.html 

Serra Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-diz-que-copa-esta-atrasada-no-brasil-inteiro.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-se-reune-com-artistas-e-intelectuais-em-restaurante-do-rio.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-diz-que-aparato-governamental-foi-usado-para-espionar-gente.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-vai-a-encontro-de-sindicalistas-rebater-ataque.html 



Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-diz-que-projeto-do-trem-bala-nao-esta-claro.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-faz-caminhada-com-aecio-em-belo-horizonte.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-critica-dilma-por-assinar-programa-sem-ler.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dilma-e-serra-iniciam-campanha-no-sul-marina-visita-eleitores-em-sp.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dilma-nao-sabe-por-que-quer-ser-presidente-diz-serra-em-curitiba.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-faz-caminhada-pelas-ruas-de-curitiba.html 

Serra Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-chega-curitiba-para-comecar-campanha-pela-presidencia.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-diz-que-fara-primeiro-ato-de-campanha-em-curitiba.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/nao-tenho-amantes-disse-vice-indio-da-costa-segundo-relato-de-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-nega-intencao-de-proibir-uso-de-musica-do-ultraje-rigor-por-petistas.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/mst-usa-ideia-da-reforma-agraria-para-mudanca-socialista-diz-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/meus-comunicadores-nao-se-opoem-que-eu-debata-diz-serra-na-cna.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/ele-vai-ser-meu-parceiro-diz-serra-ao-apresentar-vice-indio-da-costa.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/escolher-candidato-vice-e-tao-dificil-quanto-convocar-selecao-diz-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/nao-vai-ter-problema-diz-serra-sobre-escolha-do-vice.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/06/serra-nao-vai-reuniao-do-pps-mas-avisa-estar-firme-em-suas-decisoes.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/serra-silencia-sobre-possivel-escolha-de-alvaro-dias-para-vice.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/serra-diz-que-nome-de-vice-sera-definido-ate-domingo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/serra-diz-que-processo-anunciado-pelo-pt-e-noticia-vazia.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/serra-volta-defender-criacao-de-forca-nacional-contra-calamidades.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/ruralistas-serra-afirma-que-quer-ser-presidente-da-producao.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/serra-afirma-ter-enorme-curiosidade-mas-diz-que-nao-se-estressa-por-vice.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/em-entrevista-jose-serra-diz-que-ecomonia-nao-cresceu-9.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/marina-e-serra-nao-participam-da-convencao-do-pv-rj.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/06/candidatos-presidencia-lamentam-morte-de-saramago.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/programa-do-psdb-na-tv-destaca-curriculo-de-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/no-piaui-serra-evita-comentar-depoimento-de-ex-delegado.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/presidenciaveis-acompanham-primeiro-jogo-do-brasil-na-copa.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/serra-dispara-contra-governo-em-convencao-que-o-oficializou-candidato.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/resfriado-faz-serra-cancelar-visita-spfw-diz-assessoria.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/bolivia-faz-corpo-mole-no-combate-producao-de-drogas-diz-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/serra-diz-que-base-de-comparacao-favorece-alta-do-pi.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/serra-volta-dizer-que-interpelacao-e-factoide-e-pede-fim-de-baixaria.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/ao-lado-de-aecio-serra-se-reune-com-prefeitos-e-liderancas-em-mg.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/serra-diz-que-pt-tenta-criar-factoide-com-ameaca-de-interpelacao-judicial.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/em-missa-de-corpus-christi-padre-marcelo-pede-oracao-por-serra.html 



Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/serra-diz-que-dilma-tem-responsabilidade-em-suposto-dossie.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/diante-de-empresarios-serra-testa-discurso-economico-de-campanha.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-defende-ensino-tecnico-para-quem-recebe-bolsa-familia.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/em-cuiaba-serra-volta-atacar-bolivia-sobre-trafico-de-drogas.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/responsabilidade-pelo-programa-e-do-dem-diz-joseserra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-aparece-e-fala-durante-propaganda-do-dem-nesta-quinta.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-volta-criticar-bolivia-e-nega-ter-perdido-vice.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/para-serra-governo-da-bolivia-e-cumplice-do-trafic.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/industriais-presidenciaveis-criticam-sistema-tributario.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-nega-pressao-sobre-aecio-para-assumir-posto-de-vice.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/tudo-esta-loteado-nas-estatais-e-agencias-diz-jose-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-critica-juros-altos-carga-tributaria-e-taxa-de-investimentos.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pre-candidatos-participam-de-sabatina-na-cni.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/presidenciaveis-participarao-de-sabatina-em-brasilia-na-terca.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/confira-os-principais-momentos-da-corrida-presidencial.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-afirma-que-ha-patrimonialismo-selvagem-no-pais.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-busca-apoio-de-deputados-do-pmdb-no-rio-grande-do-sul.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pre-candidatos-fazem-promessas-em-encontro-com-prefeitos.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-critica-reducao-temporaria-de-impostos-em-evento-com-prefeitos.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/agora-deu-empate-mas-logo-vai-desempatar-diz-serra-sobre-pesquisa.html 

Serra Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/no-ceara-serra-diz-que-pediu-padre-cicero-para-ganhar-eleicao.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/para-serra-oposicao-nao-pode-ser-tratada-como-inimigo-mortal.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/jose-serra-se-diz-desconfiado-de-corte-no-orcamento.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-diz-que-maquina-publica-foi-loteada-entre-partidos.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/partidos-marcam-convencoes-para-os-dias-10-12-e-13-de-junho.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-nega-que-evite-criticar-lula-e-diz-que-politica-nao-e-par-ou-impar.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/obama-e-bom-presidente-e-lula-homem-muito-simpatico-diz-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano  http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/serra-queria-trio-santista-mas-diz-que-vai-torcer-pela-selecao.html 

Serra Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/comeca-nesta-terca-propaganda-eleitoral-gratuita-no-radio-e-na-tv.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/continuo-sendo-gentil-como-sempre-afirma-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/em-mg-serra-diz-que-esta-numa-batalha-nacional-dura-e-dificil.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/falha-no-impostometro-frustra-agenda-de-serra-em-sao-paulo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-na-tv-destaca-biografia-de-presidenciaveis.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-no-radio-comeca-com-apresentacao-de-candidatos.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/jose-serra-fez-caminha-na-baixada-fluminense-neste-sabado.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/picaretas-do-congresso-estao-com-dilma-diz-serra-em-porto-alegre.html 



Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/pt-faz-estrategia-do-pega-ladrao-diz-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/pt-faz-ocupacao-militar-na-administracao-publica-diz-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-afirma-que-dilma-copia-Proposta-do-psdb-para-saude.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-critica-falta-de-investimentos-em-estradas-federais.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-defende-multiplicacao-de-centros-culturais-para-jovens.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-diz-que-declaracoes-de-dilma-sao-pouco-respeitosas.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-diz-que-governo-federal-tem-que-combater-trafico.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-diz-que-ha-permanente-guerra-de-baixaria.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-diz-que-pt-usa-dinheiro-publico-para-manipular-imprensa.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-faz-criticas-no-rio-e-nao-comenta-pesquisa.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-se-compara-lula-e-critica-dilma-em-manaus.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-usa-imagens-de-lula-em-propaganda-eleitoral-na-tv.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-volta-acusar-dilma-e-diz-que-receita-inventou-conto-da-carochinha.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/violacao-de-dados-e-ato-criminoso-contra-constituicao-diz-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ate-ontem-diziam-que-era-jogada-eleitoral-diz-serra-sobre-erenice.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-sabia-ou-administra-mal-diz-serra-sobre-denuncias-na-casa-civil.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-serra-e-marina-comentam-quebra-de-sigilos-na-receita.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/eles-estao-enrolando-inventam-diz-serra-sobre-investigacoes-do-governo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/em-feira-religiosa-serra-se-diz-cristao-e-nao-fala-sobre-quebra-de-sigilo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/em-minas-serra-diz-que-aecio-um-dia-tambem-sera-presidente.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/e-o-dna-do-pt-diz-serra-sobre-acesso-dados-sigilosos.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/eu-nao-posso-virar-cronista-disso-diz-serra-sobre-escandalo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/jose-serra-e-entrevistado-pelo-jornal-da-globo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/jose-serra-participa-de-sabatina-no-jornal-o-globo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/liberdade-de-imprensa-tem-sido-atacada-no-brasil-diz-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/na-tv-serra-cita-mensalao-e-aloprados-para-abordar-quebra-de-sigilo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/no-horario-eleitoral-psdb-critica-quebra-de-sigilo-da-filha-de-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/para-serra-debate-pode-iluminar-cabeca-dos-eleitores.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/para-serra-trabalho-e-palavra-para-chegar-ao-segundo-turno.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/quem-persegue-imprensa-vai-perseguir-credos-religiosos-diz-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-aponta-interesse-eleitoral-em-pane-no-metro-de-sao-paulo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-atribui-quebra-de-sigilo-receio-de-dilma-de-que-ele-venca-eleicao.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-compara-caso-da-sua-filha-com-o-do-caseiro.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-defende-governador-cassado-da-paraiba-em-campina-grande.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-defende-que-mpf-investigue-denuncias-contra-erenice-guerra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-defende-saida-de-secretario-e-de-corregedor-da-receita.html 



Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-diz-achar-esquisito-pedido-do-pt-contra-dois-documentos-para-votar.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-diz-que-defende-concurso-publico-ate-para-cargo-de-confianca.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-diz-que-dilma-era-cumplice-ou-nao-tem-capacidade-ded-dirigir.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-diz-que-governo-e-pt-estao-blindando-dilma.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-diz-que-nunca-deixou-de-confiar-em-2o-turno.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-diz-que-violacao-de-sigilo-do-genro-e-trabalho-de-quadrilha.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-diz-ver-motivacao-politica-mas-nao-eleitoral-para-quebra-de-sigilos.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-e-entrevistado-pelo-bom-dia-brasil.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-evita-comentarios-sobre-quebras-de-sigilo-fiscal-de-sua-filha.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-evita-falar-de-suposto-esquema-de-lobby-em-visita-museu-em-sp.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-faz-ato-de-encerramento-da-campanha-em-sao-paulo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ue3.html  

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-como-foi-ultima-propaganda-eleitoral-dos-presidenciaveis-na-tv.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/vou-acabar-com-venda-de-ilusoes-para-o-nosso-povo-diz-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/09/serra-diz-que-denuncia-contra-erenice-e-o-filho-dela-e-gravissima.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/10/jornal-nacional-acompanha-ultima-semana-da-campanha-de-jose-serra.html  

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/10/veja-fotos-das-campanhas-presidenciais-neste-domingo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/10/veja-fotos-do-2-turno-das-eleicoes.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/10/veja-imagens-do-tumulto-na-campanha-de-jose-serra-no-rio-de-janeiro.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/10/veja-imagens-do-ultimo-dia-de-campanha-dos-candidatos.html 

Serra Agenda e Cotidiano   
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ao-deixar-clinica-no-rio-serra-diz-que-tumulto-pareceu-coisa-pre-
organizada.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/apos-ser-atingido-na-cabeca-no-rj-em-caminhada-serra-cancela-agenda.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/apos-votar-serra-diz-que-alternancia-de-poder-faria-bem-ao-pais.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/atacar-familia-nao-e-bom-numa-campanha-eleitoral-diz-serra.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/candidatos-presidencia-votam-acompanhados-por-aliados.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-acusa-serra-de-privatizar-estatais-tucano-fala-sobre-escandalos.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-apresenta-depoimentos-de-apoio-serra-fala-sobre-jovens.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-destaca-biografia-serra-destaca-pontos-do-seu-programa.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-comparam-biografias-no-horario-eleitoral.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-encerram-campanha-no-horario-eleitoral.html 

Serra Agenda e Cotidiano http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-fazem-campanha-no-rio-de-janeiro.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-mostram-trechos-do-debate-no-programa-eleitoral.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-usam-depoimentos-de-apoiadores-em-programa-de-tv.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-fala-de-desenvolvimento-sustentavel-serra-sobre-agressoes.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/em-bh-dilma-critica-serra-por-declaracoes-sobre-o-enem.html 



Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/eu-nao-tenho-salto-alto-disse-serra-em-evento-no-parana.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/leia-integra-de-declaracao-de-jose-serra-no-jornal-nacional.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-dilma-critica-estereotipos-e-psdb-diz-que-petista-fez-papelao.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-dilma-e-serra-comparam-governos-e-falam-sobre-valores.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-dilma-fala-em-inovacao-e-serra-em-mobilizacao-pela-educacao.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-dilma-volta-utilizar-artistas-serra-fala-de-Proposta-para-cultura.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-serra-fala-em-continuidade-e-dilma-mostra-apoio-de-artistas.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-serra-usa-fala-de-dirceu-dilma-questiona-agressao-tucano.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-vespera-da-eleicao-serra-responde-perguntas-na-web.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-abc-paulista-serra-diz-que-acolhida-nas-ruas-o-deixa-otimista.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-horario-eleitoral-no-radio-dilma-fala-em-defesa-da-vida.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-horario-eleitoral-serra-usa-caso-erenice-e-lula-entrevista-dilma.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-rio-serra-faz-campanha-ao-lado-de-aecio-e-diz-que-nao-vai-privatizar.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-rs-serra-se-reune-com-liderancas-e-faz-caminhada-em-porto-alegre.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-twitter-serra-diz-que-esta-bem-e-afirma-que-paz-vai-vencer.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/petistas-precisam-inventar-coisas-diz-serra-sobre-licitacao-do-metro.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/petrobras-opoe-programas-de-dilma-e-serra-no-horario-eleitoral-da-tv.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/psdb-organiza-evento-em-sao-paulo-que-deve-reunir-serra-e-tucanos.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pt-diz-que-agressao-serra-e-farsa-e-tucano-que-nao-vai-se-intimidar.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-admite-preocupacao-ausencia-de-eleitores-em-feriado.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-afirma-que-principal-em-debate-sobre-aborto-e-dizer-verdade.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-condena-o-aborto-e-dilma-reclama-de-campanha-caluniosa.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-considera-estrategico-apoio-de-aecio-neves-no-segundo-turno.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-critica-alta-dos-precos-e-diz-que-carne-esta-virando-produto-de-luxo.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-defende-desenvolvimento-regional-e-dilma-apoio-ao-esporte.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-brasil-nao-tem-dono-e-onda-da-eleicao-e-verde-e-amarela.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-defesa-da-vida-merece-fazer-parte-das-palavras-do-papa.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-deseja-que-dilma-faca-bemao-brasil.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-e-ambientalista-convicto.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-nao-existe-governo-terceirizado.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-politica-economica-do-governo-causou-desindustrializacao.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-processo-de-licitacao-do-metro-tem-que-ser-investigado.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-questao-religiosa-entrou-naturalmente-na-campanha.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-tem-de-ser-o-oposto-dos-profissionais-da-mentira.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-ter-ficado-decepcionado-com-declaracoes-de-lula.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-e-atingido-na-cabeca-durante-caminhada-no-rio-de-janeiro.html 



Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-e-dilma-agradecem-e-pedem-voto-no-ultimo-programa.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-e-dilma-utilizam-trechos-do-debate-durante-o-programa-eleitoral.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-e-dilma-utilizam-trechos-do-debate-para-apresentar-suas-ideias.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-e-entrevistado-pelo-jn.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-faz-caminhada-em-diadema-e-diz-que-sao-paulo-nao-tem-reduto.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-faz-carreata-em-belo-horizonte.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-faz-comicio-em-pavilhao-da-festa-da-uva-em-caxias-do-sul.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-liga-dilma-ao-mst-petista-destaca-indices-de-crescimento.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-mobiliza-aliados-para-comecar-disputa-pelo-voto-no-segundo-turno.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-mostra-imagens-de-agressao-contra-ele-e-dilma-ato-com-artistas.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-nega-participacao-do-psdb-em-folhetos-contra-dilma.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-pede-que-eleitor-converse-com-familiares-e-amigos.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-pede-que-seus-militantes-nao-se-intimidem.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-pede-respeito-aos-valores-cristaos-e-dilma-reforca-biografia.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-pede-transparencia-e-dilma-associa-adversario-privatizacoes.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-reclama-de-lula-na-campanha-e-diz-que-brasil-mudou-para-pior.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-reune-vitoriosos-do-1-turno-e-prega-politica-de-soma.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-reunira-liderancas-em-brasilia-para-tentar-arrancada.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-usa-madrugada-para-buscar-votos-no-twitter.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tenho-uma-relacao-muito-boa-com-o-cabral-diz-serra-no-rio.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/vamos-luta-e-vamos-vitoria-diz-serra-em-pronunciamento.html 

Serra Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/votacao-para-presidente-do-brasil-ja-foi-encerrada-em-25-paises.html 

Serra Cobertura debates http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-marina-e-plinio-defendem-suas-Proposta-em-evento-em-sao-paulo.html  

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/quatro-presidenciaveis-se-confrontam-no-primeiro-debate-na-tv.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/candidatos-se-preparam-para-primeiro-debate-eleitoral-na-tv.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/candidatos-presidencia-debatem-em-rede-catolica-de-tv.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/presidenciaveis-participam-de-debate-em-sao-paulo.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/candidatos-presidencia-confrontam-Proposta-em-debate.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/candidatos-presidencia-participam-de-debate-na-tv-globo-nesta-quinta.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ela-nao-pos-mao-no-fogo-diz-serra-sobre-defesa-de-dilma-erenicel.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/marina-plinio-e-serra-participam-de-debate-sobre-regiao-nordeste.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/quatro-candidatos-presidencia-participam-de-debate-na-tv.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/sem-dilma-debate-reune-marina-plinio-e-serra-em-sao-paulo.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/09/presidenciaveis-participam-de-debate-neste-domingo.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/debate-na-tv-globo-reune-quatro-candidatos-presidencia.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/fotos/2010/10/fotos-do-debate-presidencial-do-2-turno.html 



Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/candidatos-presidencia-dao-entrevista-apos-debate-na-globo.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/debate-na-tv-globo-reune-os-dois-candidatos-presidencia.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-participam-de-debate-eleitoral-em-sao-paulo.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-participam-de-debate-eleitoral-na-tv.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-participam-do-primeiro-debate-do-2-turno.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-dilma-e-serra-utilizam-trechos-de-debate-em-horario-eleitoral.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-horario-eleitoral-dilma-e-serra-utilizam-imagens-de-debate.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/rede-globo-promove-debate-com-candidatos-presidencia.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/saiba-o-que-serra-e-dilma-disseram-apos-o-debate-na-globo.html 

Serra Cobertura debates   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/debate-na-globo-2-turno.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/apuracao-total-dos-votos-so-deve-ser-concluida-nesta-segunda-diz-tse.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/confira-o-desempenho-de-dilma-serra-e-marina-estado-por-estado.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/confira-votacao-de-dilma-marina-e-serra-nos-estados.html 

Serra Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-serra-decidirao-eleicao-para-presidente-no-segundo-turno.html 

Serra Cobertura votação http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-rousseff-vence-serra-em-mg.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-vence-serra-com-diferenca-de-mais-de-93-em-cidade-de-pe.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/eleitores-brasileiros-voltam-urnas-neste-domingo.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/se-deus-quiser-vamos-para-o-2-turno-diz-serra-ao-votar.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-e-o-mais-votado-no-exterior-abstencao-e-de-55.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-lidera-no-exterior-votacao-esta-encerrada-em-71-paises.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tres-cidades-registram-empate-entre-dilma-e-serra.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-conclui-apuracao-de-votos-em-todo-o-brasil.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-proclama-resultado-do-primeiro-turno-das-eleicoes.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-mapa-da-apuracao-para-presidencia-estado-por-estado.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/confira-numeros-curiosos-sobre-o-segundo-turno-da-eleicao.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/dilma-perde-em-12-das-19-cidades-em-que-marina-foi-lider-no-1-turno.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/mesmo-sem-os-eleitores-do-norte-e-do-nordeste-dilma-venceria-serra.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/quatro-cidades-tem-resultado-na-eleicao-quase-igual-ao-quadro-nacional.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/serra-nao-vence-dilma-em-nenhuma-cidade-de-am-ap-ma-e-pe.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/tse-conclui-apuracao-dos-votos-do-segundo-turno.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/veja-votacao-de-dilma-e-serra-nas-cidades-com-mais-de-200-mil-eleitores.html 

Serra Cobertura votação   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/palanques-com-lula-nao-garantem-vitoria-dilma-nos-municipios.html 

Serra 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-tera-conselho-politico-para-discutir-campanha.html 

Serra 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/candidatos-privilegiam-contato-direto-com-eleitor-na-abertura-da-campanha.html 

Serra Curiosidades e   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/papel-da-mulher-na-eleicao-alcanca-centro-do-debate-politico-no-brasil.html 



eleitorado 

Serra 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/no-twitter-presidenciaveis-atingem-ate-5-milhoes-de-usuarios-em-7-dias.html 

Serra 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pre-campanha-antecipa-estrutura-dos-candidatos-para-disputar-presidencia.html 

Serra 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/em-maratona-vocal-presidenciaveis-adotam-cuidados-com-garganta.html 

Serra 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/avanco-da-internet-condiciona-campanha-de-presidenciaveis.html 

Serra 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/candidatos-mobilizam-todos-os-dias-33-assessores-para-montar-agenda.html 

Serra 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/site-oficial-de-jose-serra-e-invadido-por-hackers.html 

Serra 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/votou-pela-1-vez-envie-uma-mensagem-ao-proximo-presidente.html 

Serra 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/relembre-o-dia-decisivo-das-eleicoes-2010.html 

Serra 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/veja-curiosidades-do-segundo-turno-das-eleicoes.html 

Serra Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dos-9-presidenciaveis-6-escreveram-ou-foram-retratados-em-livros.html 

Serra Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/de-nove-candidatos-quatro-novatos-concorrem-para-vice-presidente.html 

Serra Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/conheca-os-candidatos-presidencia-da-republica.html 

Serra Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/vice-de-serra-foi-alvo-de-cpi-mas-negou-irregularidade-em-licitacao.html 

Serra Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/vice-na-chapa-de-serra-e-deputado-federal-em-primeiro-mandato.html 

Serra Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/conheca-todos-os-pre-candidatos-presidencia-da-republica.html 

Serra Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-quem-e-quem-nas-cupulas-das-campanhas-dos-presidenciaveis.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-divulga-tempo-de-propaganda-eleitoral-dos-candidatos.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-nega-recurso-que-pedia-multa-serra-por-campanha-antecipada.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-serra-e-marina-declaram-r-163-milhoes-em-gastos-de-campanha.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-e-indio-da-costa-tem-registros-de-candidatura-aprovados-no-tse.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-aprova-registros-de-candidatura-de-dilma-e-michel-temer.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-sera-o-primeiro-aparecer-na-propaganda-gratuita-no-radio-e-tv.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-marina-e-serra-ja-arrecadaram-quase-r-20-milhoes-para-campanha.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/mpe-entra-com-acao-contra-serra-e-psdb-pe-por-propaganda-antecipada.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-recebe-sexta-multa-da-justica-eleitoral-por-propaganda-antecipada.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ministro-do-tse-aplica-quinta-multa-serra-por-propaganda-antecipada.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/procuradora-pede-multa-de-r-25-mil-serra-por-propaganda-antecipada.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-e-dilma-desistem-de-questionar-multas-aplicadas-pelo-tse.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ministro-do-tse-multa-serra-e-psdb-rs-por-propaganda-antecipada.html 



Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/presidenciaveis-complementam-informacoes-exigidas-pelo-tse.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/jose-serra-e-multado-pelo-tse-por-propaganda-antecipada.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-e-psdb-da-bahia-sao-multados-por-campanha-antecipada.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-da-direito-de-resposta-ao-pt-por-ofensas-de-indio-da-costa.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/sobe-para-oito-total-de-candidaturas-presidencia-com-erro-no-registro.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-identifica-erros-em-sete-dos-nove-registros-de-candidatos-presidencia.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pt-entra-com-acao-contra-vice-de-serra-e-psdb-por-danos-morais.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-novas-acoes-contra-serra-e-psdb-por-campanha-antecipada.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pt-e-coligacao-de-dilma-protocolam-acoes-contra-vice-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pt-anuncia-tres-acoes-na-justica-por-declaracoes-de-vice-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/vice-de-serra-e-multado-em-r-5-mil-por-pedido-de-voto-no-twitter.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ministro-do-tse-arquiva-pedido-de-multa-contra-jose-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-nova-acao-contra-vice-de-serra-por-pedido-de-voto-no-twitter.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-multa-jornal-mineiro-por-suposta-campanha-em-favor-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-acao-contra-serra-e-psdb-ba-por-antecipar-campanha.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-arquiva-acao-contra-vice-de-serra-por-pedido-de-voto-no-twitter.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/mpe-entra-com-ao-contra-serra-e-religiosos-por-antecipar-campanha.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ministro-do-tse-nega-pedido-de-multa-serra-por-campanha-antecipada.html 

Serra Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/mpe-pede-multa-deputado-por-fazer-propaganda-para-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ministro-do-tse-absolve-serra-em-acao-por-propaganda-antecipada.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pt-entra-com-acao-contra-vice-de-serra-por-pedido-de-voto-no-twitter.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ministro-do-tse-multa-serra-e-psdb-por-propaganda-antecipada.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/corrida-presidencial-preve-quase-meio-bilhao-de-reais-em-despesas.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-nove-pedidos-de-registro-de-candidaturas-presidencia.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-registra-candidatura-e-diz-que-campanha-custara-r-180-mi.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/mpe-acusa-serra-de-propaganda-antecipada-no-metro-de-sp.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-vai-rever-participacoes-de-candidatos-em-propagandas-regionais.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-limita-participacao-de-candidatos-presidente-em-propaganda-regional.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-mantem-multa-de-r-10-mil-ao-psdb-por-criticas-contra-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/ministro-do-tse-suspende-novamente-propaganda-do-psdb.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tse-recebe-nova-acao-para-suspender-propaganda-do-psdb.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pt-entra-com-acao-no-tribunal-superior-eleitoral-contra-ptb-e-serra.html 

Serra Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/sem-acordo-dem-e-psdb-tentam-definir-vice-de-serra-nesta-terca.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/senador-pode-ser-multado-por-pedir-votos-para-serra-na-tribuna.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/ministro-do-tse-suspende-pela-segunda-vez-propaganda-do-psdb.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pt-quer-suspender-propaganda-do-psdb-que-cita-trajetoria-de-serra.html 



Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pt-anuncia-processo-por-danos-morais-contra-jose-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/tre-sp-cassa-tempo-de-propaganda-do-psdb-e-do-pt.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/ministro-do-tse-suspende-propaganda-do-psdb-na-televisao.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/mpe-apresenta-tres-novas-acoes-contra-serra-na-justica-eleitoral.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pt-pede-suspensao-do-tempo-de-propaganda-partidaria-de-tucanos.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/mpe-pede-que-seja-retirado-do-ar-site-que-enaltece-candidatura-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/ministro-do-tse-multa-psdb-por-criticas-contra-dilma-em-site.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pt-entra-com-acao-na-justica-eleitoral-contra-jose-serra-e-pps.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/guerra-na-justica-eleitoral-domina-pre-campanha-presidencia.html 

Serra Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pt-entra-com-representacao-no-tse-contra-programa-do-dem.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pt-vai-entrar-com-acao-no-tse-contra-propaganda-eleitoral-do-dem.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/ministro-do-tse-nega-pedido-de-suspensao-de-propaganda-do-dem.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pt-entra-com-acao-no-tse-para-suspender-propaganda-do-dem.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/pt-entra-com-quatro-representacoes-no-tse-contra-dem-psdb-e-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/justica-eleitoral-mantem-sites-do-psdb-que-atacam-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/tse-multa-sindicato-dos-professores-de-sp-por-propaganda-contra-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/coligacao-de-dilma-pede-que-serra-pare-de-usar-nosso-lula.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/coligacao-de-serra-pede-ao-tse-reducao-do-tempo-de-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/coligacao-de-serra-pede-direito-de-resposta-contra-propaganda-em-sc.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/coligacao-dilma-pede-desconto-de-10-minutos-nas-publicidades-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/governo-suspende-veiculacao-do-programa-cafe-com-o-presidente1.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ministra-do-tse-manda-retirar-propaganda-do-comite-central-de-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ministro-do-tse-nega-pedidos-de-corte-em-propaganda-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/presidenciavel-pode-pedir-voto-em-programa-de-governador-diz-tse.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/presidente-do-pt-anuncia-processo-contra-serra-por-injuria-e-difamacao.html 

Serra Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/psdb-pede-retirada-propaganda-do-comite-central-de-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/pt-acusa-serra-de-usar-programa-eleitoral-para-atacar-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/pt-entra-com-acao-contra-serra-por-ofensa-honra-de-dilma-e-do-partido.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-ajuizou-61-acoes-contra-dilma-em-dez-dias-diz-tse.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-entra-com-21-acoes-contra-dilma-por-invasao-de-propaganda.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-entra-com-acoes-no-tse-contra-dilma-e-pstu.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-pede-direito-de-resposta-no-programa-eleitoral-do-pco.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-questiona-suposta-invasao-de-propaganda-para-governador-em-sc.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-dois-ultimos-registros-de-candidaturas-presidenciaveis.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-decide-pelo-arquivamento-de-representacoes-contra-serrax.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-julga-improcedente-duas-acoes-da-coligacao-de-dilma.html 



Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-mantem-decisao-que-permite-serra-usar-imagem-de-lula.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-nega-acao-contra-propaganda-de-serra-no-radio.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/coligacao-de-dilma-pede-direito-de-resposta-sobre-quebra-de-sigilo.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/corregedor-do-tse-arquiva-pedido-de-cassacao-de-registro-de-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-arrecadou-38-mais-que-serra-e-marina-juntos.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-pede-ao-tse-corte-de-tempo-na-propaganda-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-pede-ao-tse-direito-de-resposta-em-programa-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-pede-ao-tse-novo-direito-de-resposta-em-propaganda-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/lula-e-dilma-fazem-comicio-de-encerramento-da-campanha-em-sp.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ministerio-publico-pede-multa-de-r-25-mil-governador-de-sp.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ministro-do-tse-corta-45-segundos-do-programa-de-serra-em-pe.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ministro-do-tse-nega-direito-de-resposta-contra-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ministro-do-tse-nega-liminar-para-suspender-propaganda-de-serra.html 

Serra Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ministro-do-tse-suspende-mais-insercoes-de-dilma-em-sc.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/mp-pede-inquerito-para-investigar-suposta-calunia-de-serra-ao-pt.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/mp-pede-multa-serra-ptb-e-roberto-jefferson-por-propaganda-irregular.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pt-anuncia-acao-contra-jose-serra-no-tse.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pt-protocola-acoes-contra-jose-serra-e-sergio-guerra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-pede-ao-tse-multa-contra-erenice-guerra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-pede-direito-de-resposta-por-suposta-injuria-no-programa-do-pstu.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-questiona-uso-de-cenas-externas-em-propaganda-de-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tse-corta-um-minuto-da-propaganda-de-dilma-em-santa-catarina.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tse-multa-coligacao-de-dilma-em-r-5-mil-por-propaganda-irregular.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tse-nega-direito-de-resposta-de-jose-serra-contra-o-pstu.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tse-nega-direito-de-resposta-dilma-em-duas-representacoes.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tse-nega-direito-de-resposta-dilma-no-caso-da-quebra-de-sigilo.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tse-nega-direito-de-resposta-dilma-rousseff-no-caso-da-quebra-de-sigilo.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tse-nega-novo-pedido-para-suspender-propaganda-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tse-nega-retirada-de-videos-do-psdb-no-youtube-com-ataques-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tse-pune-coligacao-de-dilma-por-propaganda-negativa-de-serra-em-sc.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tse-suspende-video-de-serra-que-mostra-apoio-de-collor-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/09/coligacao-de-serra-protocola-acao-contra-dilma-no-tse.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/coligacao-de-serra-pede-direito-de-resposta-no-programa-de-dilma.html 

Serra Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-e-coligacao-pedem-direito-de-resposta-em-programa-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/jose-dirceu-e-paulo-preto-pedem-direito-de-resposta-no-tse.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/justica-do-rs-aceita-denuncia-contra-serra-por-calunia-e-difamacao.html 



Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ministra-do-tse-suspende-servico-de-telemarketing-de-jose-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ministro-do-tse-nega-pedido-para-suspender-propaganda-contra-dilma.html 

Serra Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ministro-do-tse-suspende-acesso-video-considerado-ofensivo-ao-pt.html 

Serra Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pf-prende-tres-no-rs-por-suspeita-de-compra-de-votos-para-serra.html 

Serra Justiça http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pt-pede-investigacao-sobre-suposto-caixa-2-da-campanha-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-ganha-direito-de-resposta-em-programa-de-dilma-rousseff.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-ganha-novo-direito-de-resposta-em-propaganda-de-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-pede-direito-de-resposta-contra-dilma-por-acusacao-de-teatro.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-pede-direito-de-resposta-em-propaganda-de-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-recebe-2-multas-por-acusacao-de-propaganda-fora-do-prazo-legal.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/servidora-publica-e-multada-em-r-5-mil-por-propaganda-eleitoral-irregular.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-concede-direito-de-resposta-serra-em-twitter-de-deputado-petista.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-da-direito-de-resposta-dilma-em-programa-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-da-direito-de-resposta-serra-em-programa-eleitoral-de-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-determina-suspensao-de-trecho-da-propaganda-de-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-mantem-propaganda-de-serra-com-acusacoes-contra-dirceu.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-mantem-veto-pesquisa-incompleta-em-propaganda-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-multa-aecio-neves-e-psdb-de-mg-por-propaganda-antecipada.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-multa-erenice-guerra-em-r-20-mil-por-ofensa-jose-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-multa-serra-roberto-jefferson-e-ptb-por-propaganda-antecipada.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-nega-direito-de-resposta-jose-serra-em-propaganda-petista.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-nega-direito-de-resposta-paulo-preto-e-jose-dirceu.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-nega-direitos-de-resposta-serra-e-dilma-sobre-caso-de-agressao.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-nega-multa-por-suposta-propaganda-em-programa-institucional.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-nega-pedido-para-proibir-reapresentacao-de-programa-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-nega-pedido-para-suspender-propaganda-de-dilma-sobre-agressao.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-nega-pedidos-de-resposta-de-serra-em-propaganda-de-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-proibe-uso-de-expressao-turma-da-dilma-em-propaganda-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-suspende-divulgacao-de-dados-de-pesquisa-no-programa-de-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-suspende-propaganda-de-serra-que-ataca-pt-por-repasses-apaes.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-suspende-veiculacao-trechos-do-programa-de-dilma-por-ofensa-serra.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-suspente-trechos-de-propaganda-eleitoral-de-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-tira-tempo-tira-tempo-de-propaganda-de-dilma.html 

Serra Justiça   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/pt-paulista-anuncia-representacao-contra-ex-diretor-da-dersa.html 

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-promete-mamografia-para-todas-mulheres-acima-de-40-anos.html 

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-defende-criar-ministerio-para-pessoas-com-deficiencia.html 



Serra Proposta de governo Documento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-e-dilma-repetem-Proposta-da-campanha-de-2006.html 

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-reafirma-no-ce-promessa-de-ampliar-bolsa-familia.html  

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-diz-que-se-eleito-nao-permitira-alteracao-em-royalties-do-petroleo.html  

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/no-rio-serra-volta-defender-criacao-do-ministerio-da-seguranca.html  

Serra Proposta de governo Documento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dilma-marina-e-serra-apresentam-Proposta-genericas-ao-tse.html  

Serra Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/confira-Proposta-dos-candidatos-presidencia.html 

Serra Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-protocola-discursos-no-tse-para-apresentar-suas-Proposta.html 

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/na-tv-serra-promete-remedio-pelos-correios-e-prouni-do-ensino-tecnico.html  

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/serra-diz-que-vai-ampliar-prouni-e-estender-programa-ao-ensino-tecnico.html  

Serra Proposta de governo Documento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/junto-com-convencao-psdb-lanca-programa-de-governo-colaborativo.html  

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/presidenciaveis-defendem-unificacao-de-icms-para-etanol.html 

Serra Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/saiba-opiniao-dos-presidenciaveis-sobre-14-temas-da-pre-campanha.html 

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-diz-que-se-eleito-vai-acumular-presidencia-da-suden.html 

Serra Proposta de governo Documento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/psdb-preve-100-mil-contribuicoes-com-programa-de-governo-web.html  

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-volta-criticar-politica-monetaria-e-defende-pac-para-saude.html 

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/serra-promete-forca-nacional-permanente-para-calamidades.html  

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/na-bahia-serra-apresenta-programa-para-seguranca-publica.html 

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-pretende-retirar-icms-de-medicamentos-se-eleito.html 

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-promete-construir-400-km-de-metro-em-grandes-cidades.html 

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-promete-distribuir-100-milhoes-de-livros-por-ano-se-eleito.html  

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/no-rio-de-janeiro-serra-promete-salario-minimo-de-r-600.html 

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-defende-ampliacao-da-permanencia-no-bolsa-familia.html  

Serra Proposta de governo Evento 
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/serra-diz-que-pretende-criar-ministerio-para-defender-direitos-dos-
deficientes.html  

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/candidatos-voltam-comparar-projetos-no-programa-desta-quarta.html  

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-promete-continuidade-e-serra-politicas-publicas-para-mulheres.html 

Serra Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/em-busca-de-apoio-psdb-entrega-carta-com-intencoes-ao-pv.html 

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/em-horario-eleitoral-noturno-dilma-e-serra-repetem-temas.html  

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-dilma-e-serra-mostram-Proposta-para-educacao-e-saude.html 

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-dilma-promete-combate-miseria-e-serra-destaca-agricultura.html 

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-serra-e-dilma-apresentam-Proposta-de-infraestrutura.html 

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/na-tv-serra-promete-credito-agricultores-e-dilma-fala-de-saude.html 

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-ceara-serra-prega-governo-de-uniao-nacional-e-reclama-de-ataques.html  

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/no-norte-de-minas-serra-promete-criar-secretaria-especial-do-semiarido.html  

Serra Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/saiba-o-que-dilma-e-serra-ja-falaram-sobre-Proposta-de-marina.html  

Serra Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/saiba-o-que-dilma-serra-e-marina-ja-disseram-sobre-o-aborto.html 



Serra Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-apresenta-documento-com-programa-de-governo.html 

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-critica-pt-e-dilma-destaca-pac-2-no-horario-eleitoral.html  

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-defende-fortalecimento-de-economias-regionais.html  

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-defende-reformulacao-total-do-enem.html  

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-diz-que-falta-medicamentos-contra-aids-no-brasil.html 

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-e-dilma-focam-em-educacao-na-propaganda-eleitoral-da-tv.html 

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-fala-de-Proposta-para-regioes-dilma-de-obras-em-copa-e-olimpiada.html  

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-fala-sobre-combate-drogas-e-dilma-defende-energia-renovavel.html  

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-fala-sobre-drogas-dilma-aborda-agricultura-familiar.html  

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-fala-sobre-pessoas-com-deficiencia-dilma-de-meio-ambiente.html  

Serra Proposta de governo Evento http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-faz-carreata-na-bahia-e-defende-desenvolvimento-regional.html 

Serra Proposta de governo Programa Eleitoral http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-promete-fortalecer-estatais-e-dilma-chama-tucano-de-privatista.html  

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/lula1-elogia-bom-nivel-do-debate-dos-presidenciaveis.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/criticado-por-serra-mec-diz-ter-repassado-r-293-milhoes-apaes.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-rebate-declaracao-de-serra-sobre-comparacao-entre-governos.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/eduardo-jorge-diz-que-comite-de-dilma-tem-culpa-na-violacao-de-ir.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/marina-minimiza-participacao-de-gabeira-em-evento-de-serra-em-sp.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/aecio-diz-que-alianca-em-minas-nao-favorece-campanha.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/site-do-psdb-divulga-direito-de-resposta-do-pt.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-direito-de-resposta-ao-pt-em-revista.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/para-marina-adversarios-priorizam-embate-ao-inves-de-discutir-Proposta.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-recebe-apoio-de-itamar-franco-em-minas-gerais.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dilma-diz-que-ha-tentativa-patetica-de-discutir-medo-na-campanha.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-diz-que-precisaria-lavar-pratos-para-pagar-eventuais-multas.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/presidenciavel-do-pcb-lamenta-que-pt-nao-tenha-relacao-com-farc.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pt-pede-ao-tse-direito-de-resposta-revista.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/07/marina-diz-que-serra-demonstra-inseguranca-ao-faltar-debate.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-afirma-que-dicotomia-entre-serra-e-dilma-esta-rompida.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/lula-diz-lamentar-declaracao-de-serra-sobre-ligacao-do-pt-com-farc.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dilma-diz-ver-uso-politico-de-vazamento-de-dados-de-tucano.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-diz-que-acusacoes-contra-pt-sobre-farc-sao-gratuitas.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/esse-sujeito-esta-perturbado-diz-assessor-de-lula-sobre-vice-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/mpe-defende-direito-de-resposta-ao-pt-por-ofensas-de-indio-da-costa.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/fizemos-bobagem-hoje-diz-ministro-sobre-video-de-indio-em-site-oficial.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ministro-da-secretaria-de-portos-pede-para-serra-avaliar-melhor-o-sistema.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/07/vice-de-serra-volta-dizer-que-pt-tem-ligacao-com-farcs.html 



Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/receita-investiga-servidora-de-sp-por-violar-dados-de-tucano-diz-sindicato.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/nao-descerei-esse-nivel-afirma-dilma-sobre-declaracao-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-diz-que-pode-reverter-terceiro-lugar-nas-pesquisas.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ministro-paulo-bernardo-afirma-que-indio-teve-comportamento-de-idiota.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/no-twitter-vice-de-serra-diz-que-dilma-e-ateia-e-esfinge-do-pau-oco.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-diz-que-pt-e-psdb-ficaram-refens-de-aliados.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/para-centrais-sindicais-serra-mente-e-atua-contra-os-trabalhadores.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/psdb-rebate-manifesto-de-centrais-sindicais-contra-jose-serra.html 

Serra Repercussão http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/marina-critica-planos-de-governo-de-dilma-e-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/serra-e-o-verdadeiro-luis-xiv-diz-lider-do-governo.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/vamos-continuar-reforma-agraria-diz-dilma.html  

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/e-muito-barulho-por-nada-afirma-dilma-sobre-assinar-programa-sem-ler.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dilma-afirma-que-tucanos-fizeram-governo-de-poucos.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/nem-eu-nem-o-serra-conheciamos-o-indio-diz-lula.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/politicos-cultivam-polemicas-e-ja-se-admitem-dependentes-do-twitter.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dilma-rebate-criticas-de-serra-sobre-relacao-com-mst.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/indio-da-costa-e-tao-desconhecido-quanto-era-dilma-afirma-lider-tucano.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dilma-diz-que-nao-teve-o-prazer-de-conhecer-vice-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/no-twitter-vice-de-serra-ataca-dilma-e-lula.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/nao-ha-lugar-para-ressentimentos-diz-alvaro-dias-sobre-veto-seu-nome.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/de-onde-ele-e-pergunta-lula-sobre-o-vice-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/dem-aprova-coligacao-com-psdb-e-nome-de-indio-da-costa-para-vice.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/veja-repercussao-sobre-indicacao-de-indio-da-costa-como-vice-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/foi-surpresa-para-mim-tambem-diz-indio-da-costa-apos-indicacao.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/com-definicao-sobre-vice-dem-retoma-convencao-em-brasilia.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/deputado-do-dem-do-rio-sera-o-vice-de-serra-diz-rodrigo-maia.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/guerra-diz-que-decisao-sobre-vice-esta-encaminhada-por-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/dem-decide-voltar-conversar-com-serra-e-fhc-sobre-vice.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/cotado-para-vice-de-serra-aleluia-anuncia-candidatura-ao-senado.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/alvaro-dias-diz-que-nao-desistira-de-indicacao-para-vice-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/fhc-e-guerra-vao-a-reuniao-para-definir-vice-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/dilma-eleva-tom-ao-rebater-suposto-dossie-anti-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/dem-e-psdb-se-reunem-para-tratar-de-vice-de-serra-diz-deputado.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/dias-aguarda-decisao-sobre-vice-e-diz-que-pretende-ser-coadjuvante.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/aecio-diz-que-governo-deve-respeitar-candidaturas-da-oposicao.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/jefferson-recohece-que-desagradou-aliados-ao-divulgar-vice-de-serra.html 
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Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/nao-temos-nada-com-essa-historia-de-falsificacao-diz-presidente-do-pt.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/novos-citados-pf-dizem-que-nao-quebraram-sigilo-da-filha-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/office-boy-suspeito-de-fraude-contra-filha-de-serra-diz-que-vai-depor-pf.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/oposicao-quer-criar-clima-de-odio-no-brasil-diz-dilma-em-comicio.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/policia-intima-envolvidos-no-vazamento-de-dados-de-filha-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/presidente-do-pt-diz-que-violacao-do-sigilo-de-serra-e-caso-de-policia.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/proibicao-imprensa-no-esconde-estelionato-eleitoral-do-pt-diz-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/receita-diz-que-nao-houve-quebra-de-sigilo-fiscal-de-genro-de-serr.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/receita-ve-falsificacao-e-envia-para-mp-documento-sobre-filha-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/suspeito-de-quebra-de-sigilo-afirma-que-nao-conhecia-filha-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/suspeito-de-ter-acessado-dados-de-tucano-em-mg-e-filiado-ao-pt.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/suspeito-de-violar-sigilo-da-filha-de-serra-diz-que-nao-sabia-de-parentesco.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/suspeito-em-quebra-de-sigilo-de-filha-de-serra-aceita-acareacao-diz-policia.html 

Serra Repercussão http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tabeliao-aponta-fraude-em-papeis-com-assinatura-da-filha-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/todos-os-limites-foram-rompidos-diz-presidente-do-psdb.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/tre-confirma-que-filiacao-de-contador-ao-pt-em-2003-foi-registrada.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-falsa-procuracao-usada-para-violar-sigilo-de-genro-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veronica-serra-chega-para-depor-policia-federal-em-sao-paulo.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/vice-de-serra-diz-que-acesso-dados-fiscais-e-pior-que-watergate.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/09/bienal-diz-que-vai-retirar-obra-com-fotos-de-serra-e-dilma.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/advogado-pede-pf-que-apure-uso-politico-de-dados-de-veronica-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/alckmin-vota-em-sp-e-diz-que-serra-e-guerreiro.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/andre-puccinelli-votou-pela-manha-no-mato-grosso-do-sul.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/associacao-de-lgbt-divulga-carta-dilma-e-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/bancada-do-ptb-na-camara-adia-decisao-sobre-apoio-no-2-turno.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/calor-do-momento-levou-erenice-atacar-serra-diz-defesa-da-ex-ministra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/campanha-distribui-em-sp-cartao-com-frase-de-serra-sobre-jesus.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/campanha-nao-pode-se-pautar-por-tentativa-de-criar-factoides-diz-dilma.html 



Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/coligacao-de-serra-anuncia-representacao-por-agressao-no-rio.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/com-dilma-ou-serra-politica-externa-sera-mais-modesta-diz-especialista.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/com-marina-executiva-do-pv-discute-apoio-no-2-turno.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/convencao-podera-te-duas-posicoes-sobre-segundo-turno-diz-marina.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/coordenador-da-campanha-de-dilma-diz-boato-sobre-aborto-e-terrorismo.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/deputado-do-pt-nega-que-tenha-roubado-dados-de-laptop-de-jornalista.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/deputados-do-pt-pedem-investigacao-sobre-obras-do-metro-e-do-rodoanel.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/despachante-admite-ter-recebido-para-intermediar-esquema-na-receita.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/despachante-se-dispoe-acareacao-em-caso-de-violacao-de-dados.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-diz-que-Proposta-de-marina-tem-mais-ver-com-sua-campanha.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-diz-que-votar-em-serra-e-pegar-rua-do-passado.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-diz-ser-lamentavel-suposta-ligacao-do-psdb-com-panfletos.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-nega-envolvimento-de-sua-campanha-em-quebra-de-sigilos.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-pede-investigacao-no-caso-de-licitacao-do-metro-de-sao-paulo.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/em-comicio-no-df-dilma-diz-que-serra-nao-faz-disputa-leal.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/em-comicio-no-rs-lula-e-dilma-criticam-Proposta-de-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/em-meio-debate-interno-pv-define-Proposta-para-segundo-turno.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/fabio-feldmann-e-gabeira-do-pv-declaram-apoio-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/faltou-carisma-em-campanha-diz-renato-casagrande.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/fernando-henrique-vota-em-sp-e-critica-rolo-compressor-por-dilma.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/fhc-diz-que-discussao-sobre-aborto-nao-pode-ser-eleitoral.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/fogaca-e-rigotto-do-pmdb-anunciam-apoio-serra-no-rs.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/indio-da-costa-vota-no-rio-e-diz-acreditar-em-reviravolta.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ja-arregacei-mangas-para-ajudar-serra-diz-alckmin-apos-votar.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/jornal-estado-de-minas-divulga-nota-sobre-caso-de-violacao-de-sigilo.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/jornalista-deve-depor-novamente-pf-na-segunda-diz-advogado.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/lessa-cobra-empenho-de-lula-e-dilma-na-campanha-em-alagoas.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/lula-acusa-campanha-de-serra-de-mentir-sobre-agressao.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/lula-brinca-com-agressao-serra-e-sugere-capacete-para-candidatos.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/lula-cobra-verdade-da-imprensa-e-diz-que-ninguem-prova-nada-no-pais.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/lula-faz-nova-referencia-agressao-sofrida-por-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-divulga-dez-temas-para-debate-de-programas-no-2-turno.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-diz-ter-sido-procurada-por-dilma-e-serra-apos-primeiro-turno.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-pede-sugestoes-para-segundo-turno-pelo-twitter.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/marina-silva-diz-que-brasil-esta-cansado-do-confronto.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/medico-de-serra-diz-que-recomendou-repouso-de-24-hrs-apos-agressao.html 



Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/midia-internacional-noticia-segundo-turno-de-eleicao-no-brasil.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/molina-divulga-laudo-sobre-videos-de-evento-em-que-serra-e-agredido.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/nao-aceitamos-isso-diz-guerra-sobre-serra-ser-atingido-na-cabeca-no-rio.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/novo-perito-divulga-laudo-sobre-agressao-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/oposicao-promove-campanha-de-odio-afirma-dilma-em-comicio.html 

Serra Repercussão http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/o-pt-repudia-atos-de-violencia-diz-dilma-sobre-episodio-com-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pesquisas-nao-captam-definicao-de-ultima-hora-diz-aloysio-nunes.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pf-apreende-panfletos-contra-dilma-em-grafica-de-sao-paulo.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pf-divulga-nota-sobre-caso-de-violacao-de-sigilo.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pps-pede-pgr-investigacao-sobre-mandantes-de-quebras-de-sigilo.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/presidente-do-psdb-aponta-conspiracao-do-pt-e-de-dilma.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pressao-de-pt-e-psdb-nao-influenciara-marina-dizem-dirigentes.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/psdb-divulga-nota-sobre-vazamentos-de-dados-fiscais-de-tucanos.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pt-aponta-indicios-veementes-de-elo-do-psdb-com-panfletos-contra-dilma.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pt-atribui-tucanos-quebra-de-sigilo-de-pessoas-ligadas-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pt-rj-divulga-nota-sobre-tumulto-em-caminhada-de-serra-na-zona-oeste.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pv-amplia-consultas-e-decidira-sobre-apoio-no-proximo-domingo.html 

Serra Repercussão http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pv-define-em-17-de-outubro-apoio-no-segundo-turno.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/saiba-como-questao-do-aborto-foi-tratada-nos-governos-fhc-e-lula.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/saiba-mais-sobre-o-evento-em-que-serra-foi-atingido-no-rio.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-coloca-pele-de-cordeiro-afirma-dilma-rousseff-em-comicio-em-mg.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/serra-nao-pode-definir-salario-minimo-de-2011-diz-ministro-do-trabalho.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/temer-diz-ser-lamentavel-impressao-de-panfletos-contra-dilma.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tucanos-fazem-caminhada-de-apoio-serra-em-sao-paulo.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/11/apos-derrota-oposicao-promete-reorganizacao.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2010/10/anastasia-diz-que-seu-objetivo-e-ajudar-jose-serra.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/em-nota-aecio-nega-ligacao-com-suposto-dossie-sobre-tucanos.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/em-nota-mpf-diz-que-investigacoes-sobre-quebra-de-sigilos-continuam.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/lula-chama-adversario-na-disputa-presidencial-de-irresponsavel.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/lula-diz-que-muita-gente-tentou-vender-ou-trocar-o-nome-da-petrobras.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/pf-diz-que-jornalista-pagou-para-violar-sigilo-tucano.html 

Serra Repercussão   http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/10/personalidades-comentam-o-segundo-turno-das-eleicoes-no-twitter.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/cntsensus-mostra-que-experiencia-beneficia-jose-serra.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/dados-do-datafolha-agradam-petistas-e-marina-serra-evita-comentarios.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/dilma-e-serra-empatam-na-corrida-presidencial-diz-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/instituto-sensus-e-multado-em-r-53-mil-por-erro-em-pesquisa-eleitoral.html 



Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/dilma-avanca-no-eleitorado-feminino-aponta-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/dilma-lidera-entre-homens-e-serra-entre-mulheres-aponta-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/dilma-tem-43-entre-beneficiados-por-programas-do-governo-aponta-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pesquisa-ibope-aponta-dilma-com-40-e-serra-com-35.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pesquisa-ibope-mostra-dilma-e-serra-empatados-em-37.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/vox-populi-mostra-dilma-com-40-e-serra-com-35.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/datafolha-aponta-empate-entre-dilma-e-serra-na-corrida-presidencial.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/datafolha-mostra-empate-tecnico-entre-serra-e-dilma.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/eleitor-de-dilma-esta-mais-decidido-sobre-voto-aponta-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ibope-mostra-dilma-com-39-e-serra-com-34-na-corrida-pela-presidencia.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pesquisa-ibope-mostra-empate-entre-serra-e-dilma-ambos-com-39.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pesquisa-vox-populi-aponta-dilma-com-41-e-serra-com-33.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/saiba-os-numeros-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao-segundo-o-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/cntsensus-mostra-dilma-com-416-e-serra-com-316.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/datafolha-mostra-dilma-com-41-e-serra-com-33.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-ja-ultrapassa-serra-em-sp-e-no-rs-segundo-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-lidera-e-venceria-no-1-turno-diz-cntsensus.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-mantem-39-e-serra-34-em-nova-pesquisa-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-tem-47-das-intencoes-de-voto-e-serra-30-diz-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-tem-49-e-serra-29-aponta-o-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-tem-51-e-serra-27-aponta-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ibope-mostra-dilma-com-43-e-serra-com-32-na-disputa-pela-presidencia.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao-na-pesquisa-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-dos-presidenciaveis-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/vox-populi-aponta-vantagem-de-16-pontos-de-dilma-sobre-serra.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/datafolha-aponta-dilma-com-51-e-serra-com-27.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-com-475-e-serra-com-256-aponta-sensus.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-46-e-serra-28-aponta-pesquisa-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-47-serra-28-e-marina-14-aponta-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-49-e-serra-28-aponta-pesquisa-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-50-e-serra-28-aponta-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-50-e-serra-28-aponta-pesquisa-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-25-aponta-pesquisa-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-27-aponta-pesquisa-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ibope-mostra-intencoes-de-voto-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao.html 



Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-cntsensus-mostra-dilma-com-505-contra-264-de-serra.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-datafolha-aponta-dilma-com-50-e-serra-com-27.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-ibope-aponta-dilma-com-50-e-serra-com-27.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha1.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-o-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-50-dos-votos-validos-e-serra-31-mostra-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-1-turno.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/dilma-supera-serra-na-disputa-pelo-planalto-mostra-cntsensus.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/enquanto-governista-comemora-tucano-critica-resultado-de-pesquisa.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/cntsensus-mede-popularidade-de-lula-em-805.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/datafolha-mostra-dilma-com-56-e-serra-com-44-dos-votos-validos.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-51-dos-votos-validos-e-serra-31-aponta-o-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-53-dos-votos-validos-e-serra-47-aponta-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-54-dos-votos-validos-e-serra-46-aponta-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-54-dos-votos-validos-e-serra-46-aponta-o-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-55-dos-votos-validos-e-serra-45-aponta-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-56-dos-votos-validos-e-serra-44-aponta-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-56-dos-votos-validos-e-serra-44-aponta-o-datafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-56-dos-votos-validos-e-serra-44-aponta-o-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-572-e-serra-428-dos-votos-validos-diz-pesquisa-sensus.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-57-dos-votos-validos-e-serra-43-diz-pesquisa-vox-populi.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-586-e-serra-414-dos-votos-validos-diz-sensus.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-2-turno.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-mostra-dilma-com-56-dos-votos-validos-serra-com-44.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-mostra-dilma-com-57-dos-votos-validos-e-serra-com-43.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/pesquisa-sensus-mostra-dilma-com-523-e-serra-com-477.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/presidente-do-psdb-critica-pesquisa-divulgada-por-instituto-vox-populi.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/sensus-mostra-dilma-com-528-e-serra-com-472-dos-votos-validos.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-regiao-e-sexo-segundo-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundodatafolha.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha01.html 

Serra Resultado Pesquisa   
http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-
datafolhaxx29out.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-o-ibope01.html 



Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-regiao-segundo-ibope.html 

Serra Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/10/dilma-tem-545-e-serra-454-aponta-pesquisa-vox-populi.html 

Zé Maria Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/comeca-nesta-terca-propaganda-eleitoral-gratuita-no-radio-e-na-tv.html 

Zé Maria Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-na-tv-destaca-biografia-de-presidenciaveis.html 

Zé Maria Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/horario-eleitoral-no-radio-comeca-com-apresentacao-de-candidatos.html 

Zé Maria Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/ivan-pinheiro-rui-pimenta-e-ze-maria-participam-de-debate-em-sao-paulo.html 

Zé Maria Agenda e Cotidiano   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-como-foi-ultima-propaganda-eleitoral-dos-presidenciaveis-na-tv.html 

Zé Maria Cobertura votação   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/tse-conclui-apuracao-de-votos-em-todo-o-brasil.html 

Zé Maria 
Curiosidades e 
eleitorado   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/avanco-da-internet-condiciona-campanha-de-presidenciaveis.html 

Zé Maria Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/dos-9-presidenciaveis-6-escreveram-ou-foram-retratados-em-livros.html 

Zé Maria Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/de-nove-candidatos-quatro-novatos-concorrem-para-vice-presidente.html 

Zé Maria Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/conheca-os-candidatos-presidencia-da-republica.html 

Zé Maria Histórico   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/05/conheca-todos-os-pre-candidatos-presidencia-da-republica.html 

Zé Maria Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-divulga-tempo-de-propaganda-eleitoral-dos-candidatos.html 

Zé Maria Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-mais-dois-registros-de-candidaturas-de-presidenciaveis.html 

Zé Maria Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/sobe-para-oito-total-de-candidaturas-presidencia-com-erro-no-registro.html 

Zé Maria Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-identifica-erros-em-sete-dos-nove-registros-de-candidatos-presidencia.html 

Zé Maria Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/corrida-presidencial-preve-quase-meio-bilhao-de-reais-em-despesas.html 

Zé Maria Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/tse-recebe-nove-pedidos-de-registro-de-candidaturas-presidencia.html 

Zé Maria Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/pstu-apresenta-registro-de-ze-maria-para-disputa-presidencial-no-tse.html 

Zé Maria Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/pstu-oficializa-candidatura-de-ze-maria-presidencia-da-republica.html 

Zé Maria Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-entra-com-acoes-no-tse-contra-dilma-e-pstu.html 

Zé Maria Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/serra-pede-direito-de-resposta-no-programa-eleitoral-do-pco.html 

Zé Maria Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/tse-concede-dois-ultimos-registros-de-candidaturas-presidenciaveis.html 

Zé Maria Justiça   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-arrecadou-38-mais-que-serra-e-marina-juntos.html 

Zé Maria Proposta de governo Proposta http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/confira-Proposta-dos-candidatos-presidencia.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/datafolha-mostra-empate-tecnico-entre-serra-e-dilma.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/07/ibope-mostra-dilma-com-39-e-serra-com-34-na-corrida-pela-presidencia.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/cntsensus-mostra-dilma-com-416-e-serra-com-316.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-ja-ultrapassa-serra-em-sp-e-no-rs-segundo-datafolha.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-lidera-e-venceria-no-1-turno-diz-cntsensus.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/dilma-tem-51-e-serra-27-aponta-ibope.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/ibope-mostra-dilma-com-43-e-serra-com-32-na-disputa-pela-presidencia.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-de-dilma-serra-e-marina-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/08/veja-taxas-dos-presidenciaveis-por-regiao-e-sexo-na-pesquisa-ibope.html 



Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/datafolha-aponta-dilma-com-51-e-serra-com-27.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-46-e-serra-28-aponta-pesquisa-datafolha.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-50-e-serra-28-aponta-pesquisa-ibope.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/dilma-tem-51-e-serra-25-aponta-pesquisa-ibope.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-cntsensus-mostra-dilma-com-505-contra-264-de-serra.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/pesquisa-datafolha-aponta-dilma-com-50-e-serra-com-27.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-datafolha1.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-ibope.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/09/veja-intencoes-de-voto-presidencia-por-sexo-e-regiao-segundo-o-ibope.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/dilma-tem-50-dos-votos-validos-e-serra-31-mostra-datafolha.html 

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/10/ibope-e-datafolha-divulgam-ultima-pesquisa-presidencial-do-1-turno.html  

Zé Maria Resultado Pesquisa   http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/cntsensus-mede-popularidade-de-lula-em-805.html 



ANEXO A – SENSUS PESQUISA E CONSULTORIA 
 

Relatório da Sensus Pesquisa e Consultoria sobre a campanha de esclarecimento do 

TSE – Eleições 2010. Foram selecionados os trechos utilizados neste trabalho. 

 









 


