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Militância on-line de Freixo 
foi a mais ativa no 19 turno 

MENÇOES AOS CANDIDATOS NO DOMINGO 

Nas redes, candidato do 
PSOlleve quase Irés 

\'ezes mais cila~Ves do 
que CriveUa 11(1 domingo 

\'~M6~ ,CA R •. ,"" 
... ""Ica.' ... ~com,bt 

A chegada do candida,o do 
PSOL, Marcelo Freixo, ao se_ 
gundo '"<110 da eleiçao I"'m a 
prefei"a. do Rio lIIoS'«>1I ° 
poder da mili,ãncla on·line do 
c3ndida,0. C,n,411J mil s<>gui . 
dores no Tw!ner e 580 mil cllr· 
'ida, em ,na pá~i,,,, oficiai <>O 
Facebook, ele foi o calldida'o 
mais ei'ado lias redes sodai. 
no ,illimo domingo. 
dia do primeiro II,rno 
das e!<!iç6es. 

Rio. Em cO"'l"'raçãu co", ",u' 
opOII"n'''S, Frei", lidetou a lis · 
'n. 11 fre",e de Cril'ella e Flá,'io 
Bohonaro (I'SC). primeiro e 
quarlo colocados li" ~I~ição. 

Dur.n' e lOdo o domingo. 
freliO eSle,'e m"lIo 11 freme 
110 lIi"el de menções oll·!;ne . 
Foi o unico q ue ",an, e"e 
mais de 2,4 ",ilmellç6es l_ 
ho'" da , 12h ~ mei3 · I1oi,e. 
TodOll os qua"o ca"dlda,o, 
",.Is citado. - Freixo, Cri 
' ·ella. Bolso".ro e Pedro I'all
lo (I'MIl II) _ ' '''eram o ",aior 
n"mero de cllaç6e. regi'lra_ 
dos por "01,. de 20b, p"uco 
após a co"r.rn\aç~o de 'lu" o 
seg" ndo lurno se ria entre 

Crlvelln e Freixo. 
Qua ndo .'illgiu seu 

maior ",'""eto de d'a· 
çõe5. Freixo regis"ou 
mai s de 13 mil , e ,, · 
'I"" '"O Cri,·eUa. o 5e-

Um lev3,"alllell10 
fei'o "" Ia Uirc'oria de 
Análise de Poli,icas 
p,iblkas da Fundação 
G,,"Hio \ 'a 'l!a, (lMPP/ 
FG\') em rf1le, ,ociai, 
e .il.,. da IIn",",,,, Indi· 
ca qLle, sÓ no dia da ''o· 
,açAo, Freixo foi cilado 
qua,e 2.7 ,·,,~es ",,,is 
do que Marcelo Cri .. el· 
la (PIUJ). seu opo"ente 

.HTR' 
~""" -= , ...... """",. 

~,,"do mais citado, 
pouco mai, de 5,2 mil. 

Para o "ire'or da 
F(;V/DAI'I'. MauoA,, · 
rello Ruediger, o des,o . 
qlle nas me"ç6e. " a. 
rf1les de Frei.o ao lon· 
so da campanha pode 

~~~ 

"""""" .....,,""" 
"0 "",&,,,,do lurno. O dep,,'ado 
es,adual ,e"" ,0,171 ej'açôcs. 
cOII"a 26,246 de C';"eUa, 

Segllndo dado. do Twiuer. 
desde n de <lgOSlo - sei. dias 
"PÓS ° inicio da Caml'"nha 
ele;,o,a! _ Freixo foi 11m dos 
,Ms ca"dldalo' ",al< citado< 
na rede soda] em ,odo o Ura,;;l, 
ao lado de 1000 Dor,n (I'SDB). 
l',efel'o eleilo de São Paulo. e 
Fernando Haddad ( PT), qu e 
busca,,, a , .... Ieição na capi,aI 
l},luli" •. ,\(o!" lilll",o domin
go. foram comabiliados 6n.9 
m il ,uí,,,, sobre a, eleições 110 

,er sido fUlldamemol 
para arr"l!imemar os chama· 
do< - ,'OIOS uwis da ""lU"''''-: 

- Se Cri"cl!" I'0s.u'a um 
1I0me mais consolidado. o 
a ,h'o d~ - ficha limp"" c dis
c urso moder"do. e Pedro 
paulo. a força da máquina do 
rMDB e o apolo d01l gra ndes 
doadores. Freixo ,e,'C a rede 
ao seu I.do, Ela co"se~uiu se 
cOII"apor à máquina . ,\i llda 
que ,,110 lenha sido o ú"lco 
fa'or. foi. ce rtameme. ooll,i· 
de"hel e", lu fluen ciar o re
s"hado final do primeiro 111,
no - comemo". _ 
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