Classificação: Pública

Boletim Especial Eleições 2022
Orientações sobre o padrão de programas e propostas a serem enviados pelas chapas,
para inclusão na edição especial do Boletim Especial Eleições a ser publicado até
08/04/2022, conforme previsto no Cronograma do processo eleitoral.

Espaço Editorial
Serão disponibilizadas seis páginas por chapa, divididas da seguinte forma:
• Quatro páginas para o conjunto de currículos dos candidatos, com textos de
apresentação e fotos individuais.
• Duas páginas de texto para a apresentação de programas e propostas de campanha
das chapas. As chapas devem enviar uma foto coletiva de seus integrantes.
• É recomendável o envio de todas as imagens (fotos individuais e uma coletiva). O não
envio das imagens implicará espaços vazios nos locais destinados às fotos.

Formatação
Textos:
• Perfil dos candidatos: Entre 450 e 600 caracteres (com espaços) por candidato.
• Proposta da chapa: No mínimo 4.000 e no máximo 5.000 caracteres (com espaços).
• Os textos deverão ser enviados em arquivo Word para o correio eletrônico
eleicoesprevi2022@previ.com.br.
Imagens:
• Formato: jpeg (extensão .jpg).
• Resolução: 300 dpi (no mínimo).
• Tamanho: 10 X 15 cm para fotos individuais e 15 X 21 cm no caso de fotos das chapas
completas. Todas as fotos deverão ter fundo claro, de preferência branco, e uniforme.
• Os arquivos das fotos devem estar nomeados no padrão chapa_nome_sobrenome, e
não com eventuais apelidos ou “nomes de guerra”. Por exemplo, para o candidato José
Augusto Silva, da chapa 30, o nome do arquivo será: chapa30_jose_silva.jpg
• As fotos deverão ser enviadas para o endereço eleicoesprevi2022@previ.com.br

Observações Importantes:
• O conteúdo a ser publicado é de inteira responsabilidade das chapas e deverá tratar
somente dos programas e propostas de campanha, sob pena de não ser publicada a
parte do material que não observar esta disposição.
• A Previ não é responsável por fazer revisão ortográfica, gramatical ou de sintaxe para
corrigir eventuais erros, inclusive de digitação, nos textos.
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• Caso a chapa ou seus candidatos entreguem material com tamanho inferior ao mínimo
estabelecido, ele será publicado dessa forma. Entende-se que a chapa e seus
candidatos declinaram de fazer uso integral do espaço que lhes foi oferecido.
• Caso a chapa ou seus candidatos enviem material de tamanho acima do limite
estabelecido, o texto a ser publicado no Boletim Especial Eleições considerará os seus
primeiros 5.000 caracteres (limite máximo no caso das propostas das chapas) ou 600
caracteres (limite máximo para os currículos dos candidatos). Os caracteres que
excederem a esses limites serão desconsiderados, ainda que interrompam palavras ou
frases.
• Para saber quantos caracteres tem o texto, sugerimos utilizar no aplicativo Word, a
aba “Revisão”. Em seguida, deve-se clicar em “Contar palavras” e observar a contagem
que o programa fez de “caracteres (com espaços)”.
• O não cumprimento de qualquer uma das especificações (formatação) referentes a
textos e imagens pode implicar a não publicação do material, desobrigando a Previ de
divulgar o material em seus veículos de comunicação.
• Todo o material, incluindo textos e fotos, deverá ser encaminhado em mensagem única
para o endereço eletrônico eleicoesprevi2022@previ.com.br, com o título “Chapa nº X
– material para Boletim Especial Eleições”.
• Caso o tamanho da mensagem com os arquivos anexos exceda 25 mb, o envio deverá
ser efetuado por meio de compartilhamento em nuvem, com todos os itens reunidos em
arquivo comprimido (zip).
• O material deverá ser enviado em até 3 (três) dias úteis após a data do sorteio para
atribuição de número de ordem às chapas, que está previsto para ocorrer até o dia
28.03.2022.

