
 
 
REGULAMENTO 

- Escolha o modelo do jornal que deseja comprar. Coloque o jornal no carrinho de compras e 

efetue o pagamento. É importante informar um e-mail para contato. (Se o pagamento for via 

depósito bancário é necessário enviar o comprovante de pagamento para o e-mail 

jornalparavoce@yahoo.com.br com o nome do jornal escolhido). 

- Após a compra do jornal e a confirmação do pagamento, aguardar o envio do formulário de 

perguntas para o e-mail informado no ato da compra. (Nesse formulário serão disponibilizadas 

várias perguntas, as respostas a essas questões servirão de base para a produção dos textos que 

irão compor o jornal). O formulário com as perguntas será enviado em até dois dias, após a 

confirmação da compra.  

- Assim que o formulário de perguntas for respondido, envie o mesmo para o e-mail 

jornalparavoce@yahoo.com.br . É importante que encaminhe também, cinco fotos em alta 

resolução (com pelo menos, 2 mega ou 300 dpis) relacionadas ao tema do seu jornal. As fotos que 

enviar vão ilustrar o jornal e as matérias. É necessário informar que o tratamento da imagem não 

está incluso.  

- A produção do jornal iniciará somente após o envio das respostas e fotos, por parte do cliente. 

Após a entrega das fotos e respostas por parte do cliente, em até no máximo 10 dias úteis, a 

primeira versão do jornal personalizado será enviado para aprovação, para possíveis alterações. O 

cliente deve responder o e-mail, dizendo se o jornal está aprovado ou se gostaria que algo fosse 

alterado. Caso tenha alteração é importante que detalhe por e-mail o que gostaria que fosse 

modificado. (Essas alterações são gratuitas, porém, qualquer outro pedido de mudança, a partir do 

envio desse primeiro e-mail, será cobrada uma taxa extra). 

- A partir do envio das alterações por parte do cliente, o Jornal Para Você tem até cinco dias úteis 

para fazer as mudanças e apresentar a versão final do jornal. É importante ressaltar, que caso o 

cliente peça uma nova modificação no jornal, após o envio das alterações, as pedidas 

anteriormente, será cobrada uma taxa extra. (Consulte por e-mail o valor, caso precise de uma 

nova alteração). 

- Assim que receber a versão final do jornal comprado (em pdf) ou uma unidade do jornal já 

impressa, é necessário que responda ao e-mail, confirmando o recebimento do jornal. Caso queira 

receber o jornal em DVD ou mais cópias impressas, acesse o contato do site ou envie um e-mail 

para jornalparavoce@yahoo.com.br . A partir de seu pedido, enviaremos o orçamento da 

impressão para as cópias adicionais e o custo do frente desses novos exemplares do jornal.  

- É importante reforçar que o custo com frete e com a impressão de mais unidades do jornal 

comprado não está incluído nos valores dos modelos de jornais. (Caso queira contratar esses 

serviços, consulte os valores, através do e-mail jornalparavoce@yahoo.com.br .  

- Caso o cliente faça a opção por imprimir o jornal em casa ou alguma gráfica de preferência 

enviaremos o arquivo do jornal em pdf já com as especificações necessárias.  
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