
GUIA PARA USAR O CARTÃO DE ISENÇÃO 

• Existem duas opções de cartão, uma genérica e outra para personalizar com a sua 
foto e o seu nome. 

• Cada opção tem uma versão para imprimir (formato PDF) e outra versão para tela 
(formato PNG), que serve para levar no celular. 

• Solicita-se não modificá-la (agregando ou removendo textos ou elementos, 
mudando cores, tipografias, alinhamento do texto, etc.) porque queremos manter o 
padrão para que seja fácilmente reconhecida. 

Versão de impressão (usa arquivos PDF): 
• Foram criados para você imprimir o arquivo sem ter que abri-lo. Não é necessário. 
• Recomendamos fazer a impressão laser em papel de 300g para melhores 

resultados. 
• Na versão para personalizar, uma vez impressa, cola-se a foto e escreve-se o nome 

(pode-se assinar, autografar, em violeta ou em vermelho). Também se pode 
adicionar a impressão digital. 

• O arquivo está em formato PDF para ser impresso em alta qualidade já que este 
formato é independente de resolução. Recomenda-se não converter nem utilizar 
outro formato de imagem para imprimir (como JPG) já que perderá nitidez e, 
portanto, pode perder efetividade ao mostra-se com um aspecto "falso" ou 
"fraudulento". 

• Você não deve tentar abrir o arquivo com (nem converter para) aplicativos como o 
Word, PowerPoint, etc. já que eles funcionam com outro tipo de documento, não 
reconhecem o formato, e os elementos podem ser alterados. 

• Quem desejar, pode utilizar editores de PDF na versão para individualizar, como “I 
Love PDF” (ilovepdf.com/es/editar-pdf) ou “Small PDF” (smallpdf.com/es/editar-pdf), 
a fim de adicionar a foto e o nome de forma digital para imprimir-las já com esses 
elementos adicionados. 

Versão digital (utiliza os 2 arquivo PNG, frente e verso): 
• Não se altera a opção genérica , somente se adiciona à galeria de fotos do celular. 
• Se você escolher a versão para personalizar, primeiro você deve editar digitalmente 

a frente com um editor de imagem, adicionar sua foto e seu nome, e depois 
armazená-la em seu celular. 

• Esta versão não tem resolução suficiente para impressão.  A resolução se mantêm 
boa apenas na tela. 

Aprenda as leis mencionadas no cartão para defender os seus direitos e liberdades.
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