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Especificação Técnica
1/2 página
(americana)

1/2 página
(Horizontal)

4

40 cm

3

28 cm
26 cm

28 cm

6

1/4 página
(horizontal)

7

8

1/6 página
(americana)

9

ATENÇÃO
O módulo 1 (1 página sangrada) deve ter 4 mm de sangria
de cada lado. Observar que, do corte para dentro, existe
uma margem de segurança de 1 cm de cada lado

1/4 página
(americana)

― Cancelamento
Cancelamentos: Não serão considerados cancelamentos solicitados,
após as datas determinada para fechamento da edição
correspondente

15,49 cm

26 cm

20,7cm

1/4página
(vertical)

5

18 cm

1 página

42 cm

2

20 cm

1 página
sangrada

1

1/6 página
(americana)

10

1/8página
(americana)

― Responsabilidade
Responsabilidade: Para todos os efeitos, os anunciantes e suas
agencias são considerados autores dos anúncios, estando sujeito à
legislação vigente

20,7cm

10,1cm

1/8 página
11 (vertical)

12

15,4 cm

3 colunas

13

2/3 página
(horizontal)

9 cm

9 cm

12,5 cm

26 cm

12,5 cm

― Objeções
Objeções: A editora reserva-se o direito de recusar anúncios que
contrariem a orientação editorial ou os princípios éticos vigentes

20,7 cm

―Paginação
Paginaçãodedeanúncios
anúncios:A colocação dos anúncios fica a critério da
Editora, conforme suas necessidades técnicas. Pedidos especiais ficam
sujeitos aos acréscimos previstos na tabela de preços

15,4 cm

―Produção
Produçãode
deanúncios
anúncios: Os anunciantes deverão entregar os anúncios
prontos, sob forma de arquivos nos seguintes formatos: PDF, TIF ou
JPEG, sempre em alta resolução 300 DPI, no sistema de cores CMYK

14 1/2 página
(vertical)

10,1cm

19,39 cm

26 cm
9 cm

 reserva de espaço: 6ª feira (10 dias antes da publicação)
 entrega do material: 3ª feira até às 18h das emana anterior à
publicação
 observação: poderão ocorrer alterações em caso de datas
especiais como feriados

40 cm

28 cm

18 cm

12,5 cm

― Prazo de fechamento:
Prazo de fechamento

12,7 cm
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