REGRAS BÁSICAS PARA REDATOR
1- Escrevendo a matéria: seu texto precisa ter no mínimo 1000 caracteres ou
200 palavras. Precisa ser original, sem cópias. Sugerimos que encontre na
internet um site anti plágio. Alguns são gratuitos, como o plagium.com. Por ser
um site gratuito, ele não garante 100% do resultado, por isso, pode acontecer
de nosso sistema detectar o plágio em algumas coisas. Neste caso, a matéria é
devolvida para o redator para que as alterações sejam feitas. Ela não será
excluída a menos que tenha 50% do texto plagiado.
 Não copie e cole nenhuma parte do texto de outros sites, pois, podem
conter links, e isso não é permitido.
 Imagens: não podem ser copiadas e coladas. Devem ser hospedadas no
Portal. Baixe a imagem, ou gif, e então adicione no texto.
 Vídeos: insira apenas a URL do vídeo no texto.
 O texto precisa ter pelo menos 800 caracteres.
 Imagens de destaque: É obrigatório colocar a imagem de destaque,
tamanho ideal ou equivalente a 477x250
2- Aguardando aprovação: após enviar a matéria, ela será corrigida. Caso haja
alguma alteração a ser feita, ela continuará pendente, e o redator receberá um
e-mail avisando para modificar o que precisar no texto. Após as correções, envie
novamente.
OBS: Textos não corrigidos serão recusados. Só será feito apenas uma correção.
3- Matéria aprovada: seu texto foi aprovado e já se encontra publicado no site.
Você então precisará gerar o smartlink. É obrigatório cadastrar no site Painel de
divulgador/redator, pois, se você não fizer o cadastro, o sistema não irá contar
as visitas no seu painel. Não esqueça!
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4- Como cadastrar o smartlink:
Vá até seu painel de "divulgador", clique em "Minhas matérias" > Clique em
novo smartlink:
Preencha os dados solicitados:
*Título da matéria
*Categoria
*URL da matéria
Exemplo: portalinteressante.com/nomedamateria
Foto destacada da matéria deve ser exatamente igual de quando criou o artigo.
* Lembre-se que é obrigatório o cadastro do smartlink após a aprovação da
matéria. Caso contrário, não irá gerar receita.
5- Tags: É obrigatório colocar pelo menos 3 tags.
6- Imagens de destaque: É obrigatório colocar a imagem de destaque, tamanho
ideal ou equivalente a 477x250
7- Uso do negrito: apenas deve ser colocado nos subtítulos da matéria. Não
mude a fonte padrão.
Use o negrito quando quiser destacar alguma palavra.
8- Fonte: É obrigatório enviar a fonte da matéria no final do texto.
9- Formato das imagens no texto: Todas imagens devem ser em JPG. Não
aceitamos imagens em PNG.
10- O que pode e o que não pode publicar:
Conteúdos sexuais explícitos. Matérias sensuais podem ser feitas, porém, não
coloque as palavras como: Sexo, Seios, Bunda, Bumbum, no título e subtítulo.
Procure ser sutil ao criar matérias assim, trocando as palavras como sexo por
relações íntimas, etc.
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DICAS
Dicas válidas quando a pontuação das frases:
1- ! - o ponto de exclamação (!) é um sinal de pontuação utilizado para exclamar
algo. Exemplo: Não acredito!
Tenho muitas frases de títulos e subtítulos que essa pontuação é colocada
indevidamente. Atente-se a isso.
2- : - devem ser usados quando a informação constar, por exemplo:
Confira:
Exemplo:
Numeração, exemplo:
a) Exemplo 1:
b) Exemplo 2:
Procure escrever no texto enfatizando sempre a presença da terceira pessoa:
ele, ela, dele, dela, eles, aqueles, deles, seu(s)/sua(s). Não coloque (nós).
Quando se escreve usando mais a terceira pessoa, consegue-se manter o texto
mais focado nos fatos em si ou evidências. Não dê opiniões pessoais na matéria,
ou faça referências como se o 'Portal' estivesse opinando.
Use o https://docs.google.com para corrigir erros de ortografia, acentuação.
Basta logar seu gmail, abrir uma nova aba, e digitar o endereço citado. E um
Word Online, gratuito e que pode ajudar bastante.
Não esqueçam de mandar o link das matérias (fontes), e passar o texto em
algum site de plágio para evitar cópias.
(http://www.plagium.com/pt/detectordeplagio)
 Goste de escrever e seja criativo: Escrever conteúdo atraente requer
conhecimento de gramática, mas também muita criatividade.
 Trabalhe sempre com excelentes fontes: procure fontes confiáveis, para
não ocorrer de ter sua matéria recusado e/ou excluída.
 Priorize a qualidade: um bom texto nunca é feito rapidamente. Invista na
qualidade, procure saber qual é o estilo de matéria que mais combina
com você, e invista nisso.
 Releia seu texto antes de enviar, para evitar que ele retorne, pois assim,
economiza tempo.
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