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Revisão - Outra mudança é a revisão completa do
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Nos próximos

várias medidas serão implementadas
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meses,
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do usuário, a fim de receber

notícias e informa-
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desafio que as

enfrentarão",
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Eleições 98 - A página da Assembléia foi a principal fonte publicadora

de informações

últimas eleições. A aceitação do trabalho mostrou
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canal de informação.
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