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ROTEIRO
CLIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

MÍDIA: CAMPANHA

TÍTULO: CONSULTA POPULAR

DATA: 23/04/2020

DURAÇÃO: 30s

ÁUDIO

Loc.off: feminina, empoderada
Trilha: pop / leve / violão

Coletivamente falando, o que é MAIS
importante para você?

O respeito ao idoso? 
A proteção à criança e ao adolescente? 
O acesso à educação e à saúde pública de qualidade? 
A preservação do meio ambiente? 
Direito do consumidor?

Para nós, sua opinião importa. 

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code,
responda ao questionário e ajude a criar 
o plano de atuação do Ministério Público 
para os próximos oito anos.

Sua participação nos faz mais forte! 

Ministério Público da Paraíba.

Durante todo o filme teremos um QR code no canto direito da tela com a seguinte chamada: 
Aponte a câmera do seu celular para votar.

Destino do QR code: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4-9pQAw8i3htQ9WnNc1EgpZF5aAsVbP4enpSXkLY5GE-d4g/viewform?usp=send_form 

VÍDEO

O vídeo se inicia com essa cena: 
https://bit.ly/3apwxL5

As cenas abaixo vão entrando uma a uma e formando um 
mosáico: 

https://bit.ly/3ask4pL 
https://bit.ly/3n5Sgwp
https://bit.ly/3dwEbFo 
https://bit.ly/3goRucC

Cartela com lettering:
Para o Ministério Público da Paraíba, sua opinião importa. 

Cartela
QR code cresce é centralizado no canto esquerdo da tela. Surgem 
letterings do lado direito:
VOTE
OPINE
COMPARTILHE
AJUDE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MPPB

Cena: https://bit.ly/3sB3Lgs 
Lettering: Sua participação é fundamental e a Paraíba agradece.

Cartela de assinatura com marca do MPPB
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Loc:
Coletivamente falando, o que é MAIS importante para você?



Loc:
O respeito ao idoso? 
A proteção à criança e ao adolescente? 
O acesso à educação e à saúde pública de qualidade? 
A preservação do meio ambiente? 
Direito do consumidor?

Sua participação nos faz mais forte! 

Loc:
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code,
responda ao questionário e ajude a criar 
o plano de atuação do Ministério Público 
para os próximos oito anos.



Loc:
Sua participação nos faz mais forte! 

Loc:
Ministério Público da Paraíba.




