Manual Lei Eleitoral - Sites

Basicamente não poderemos usar nenhuma logo/marca da atual gestão após 06/07.
Sites:
- Não poderemos publicar nada em sites (os conteúdos antigos que estiverem datados podem ficar, porém não podemos destacar nenhum
deles na home, principalmente notícias, programas e ações).
-

Publicações de serviços poderão ser feitas, porém restritas à informações de horários, falhas, problemas ou outros que impeçam o
funcionamento do mesmo para atender o cidadão.

-

Não pode ser divulgado nada que promova os serviços.

- As homes não poderão ter nenhuma logo, os headeres deverão ser trocados por algo neutro (de acordo com orientação a seguir).
OBS: Páginas e materiais que não puderem ser editados para retirada de logos deverão ser suspensos até o término do período eleitoral.
Como diz o Manual (publicado em http://www.comunicacao.sp.gov.br/download.php ) não podemos ter nada público que caracterize
publicidade dos órgão/empresas ou programas/ações/realizações do governo.
http://www.comunicacao.sp.gov.br/media/outros/periodo-eleitoral-2018.pdf
http://www.comunicacao.sp.gov.br/media/outros/portaria-subsecom%2001-18.pdf
http://www.comunicacao.sp.gov.br/media/outros/oficio-002-2018.pdf

Como ficará o portal do Governo

Atual

Novo

Notem que a altura inteira do header amarelo +
menu superior foi substituída pela barra cinza ao
lado. E o rodapé também foi substituído.
Como o portal do governo tem muitas notícias na
home optamos por deixar disponíveis apenas links
para alguns serviços conforme imagem ao lado e não
deixaremos a busca disponível.

Exemplo de aplicação header Secretarias:
Header

Atual

Novo

Header substituído e menu somente com itens de serviço, acessibilidade e
atendimento deverão ser mantidos.

Exemplo de aplicação de box sobre área de notícias da secretaria:

Notícias: As área de notícias deverão ser excluídas ou adaptadas aplicando-se um banner semelhante ao header no box

Header substituído.
Box de notícias podem seguir o padrão do
header. (não faz mal ficar repetido e os
carrosséis deverão ser desabilitados).

Exemplo de aplicação Header nas páginas internas da Secretaria:
As notícias não precisam ser retiradas dos sites desde que as mesmas tenham identificação de data de publicação (e sejam
todas anterior a 06/07/2018, caso contrário deverão ficar indisponíveis).
Como ficará página interna do portal do Governo SP
Exemplo em secretaria:

Vou enviar os arquivos abertos (.pds) para que cada secretaria adapte ao formato do seu site.

Cada uma deverá ajustar seu nome junto ao brasão, seguindo as diretrizes do manual de aplicação de brasão também
em anexo.

Opção frase 2

Nome da pasta editável

Temos duas opções de frases (que estão aplicadas no mesmo arquivo psd, em camadas diferentes).
Cada secretaria precisa apenas identificar sua situação e usar uma das frases (opção 1- se manterá site disponível
apenas com opções de serviços e alguns conteúdos ocultos ou opção 2 - se deixará o site indisponível). Além de editar
a assinatura do Brasão.

Banners para área de notícias deverão ser desdobrados a partir desse arquivo do header tb.

Exemplo de aplicação rodapé:
Aplicação simples e direta:

Aplicação acompanhando barra de serviços ou mapa do site:
Versão atual

Nova Versão
Em nenhuma hipótese poderão ser
mantidas as cores do manual de marca atual
do governo em header, cabeçalho ou
rodapé.

