


Olá Candidata!

Os modelos para material de campanha já estão disponíveis!

Agora você, que vai concorrer a uma vaga para prefeita, vice-prefeita

ou vereadora nas eleições municipais 2020, já conta com produtos

gráficos e artes digitais que irão facilitar a comunicação da sua

campanha, seja nas redes sociais ou nas ruas. Há opções para card,

praguinha, adesivo, santão, santinho e cartaz no tamanho A3.

Todas as orientações sobre como usar cada um dos materiais,

você encontra neste Manual da Candidata | Eleições 2020. Aqui,

estão descritos os códigos das cores padrão utilizadas no material, a

tipografia das fontes e suas combinações e o layout padronizado para

as tucanas de todo o país. Os modelos estão disponíveis no formato de

imagem em PNG e JPG. Você poderá alterar as artes que estão no

formato editável pelo software Adobe Photoshop (PSD). O formato

PSD foi mantido como forma de garantir a qualidade gráfica de todo o

material.

Porém, caso você não tenha acesso a esse programa de edição

(Adobe Photoshop), além dos arquivos com as fontes padrão, está

disponível um pacote de elementos sem as imagens e textos utilizadas nas

artes, com o intuito de oferecer autonomia para a edição em outros

softwares, como Corel Draw, Adobe Illustrator e até mesmo no aplicativo

Canva. Essas artes sem imagens e textos podem ser acessadas na pasta

Elementos, constante no site www.psdbdigital.org.br/material-psdb-mulher.

Lembre-se: de acordo com a legislação eleitoral, em todo material

impresso de campanha deve constar aviso legal com coligação, CNPJ do

contratante, do fornecedor e a quantidade impressa, bem como as

dimensões do material. Os custos com a impressão gráfica são de

responsabilidade da candidata. Também há regras para a propaganda

eleitoral na internet: não esqueça de incluir em todos os produtos de

comunicação, não importa o seu formato, o título “PROPAGANDA

ELEITORAL” e o CPF da candidata ou CPNJ de campanha no anúncio. A

identificação tem que ser clara em relação ao nome da candidata, partido e

o logotipo do partido.

Boa campanha!

Secretariado Nacional da Mulher/PSDB
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