MANUAL DE
IDENTIDADE VISUAL

LOGOTIPO PRINCIPAL

FUNDO CLARO

O logotipo principal deve ser utilizado sempre que
possível. As versões para fundo claro e fundo escuro
possibilitam a escolha da melhor opção para que haja
contraste entre o logotipo e a cor de fundo.

FUNDO ESCURO

LOGOTIPOS + SELO 50 ANOS

s

FUNDO CLARO

A utilização dos logotipo com o selo deve ser aplicada
conforme a disposição acima. Qualquer outra aplicação é
considerada incorreta

s

FUNDO ESCURO

LOGOTIPOS + REGIÃO

1ª Região

4ª Região

2ª Região

5ª Região

Aplicação do logotipo com a região

3ª Região

6ª Região
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LOGOTIPOS + REGIÃO + SELO 50 ANOS

1ª Região

4ª Região

2ª Região

5ª Região

3ª Região

6ª Região
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Aplicação do logotipo com a região e selo de 50 anos.O selo será utilizado de 11 de setembro de 2019 a 11 de setembro de 2020.
Logo após, somente o logotipo permanecerá em uso por todo o Sistema.

LOGOTIPO POSITIVO/NEGATIVO/TONS DE CINZA

s

TONS DE CINZA

s

POSITIVO

Estas versões devem ser utilizadas em materiais impressos em preto e branco, ou em materiais
de baixo custo onde a versão monocromática não é adequada. Quando o fundo for claro, utilizar
versão positiva, quando for escuro, utilizar versão negativa.
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NEGATIVO

APLICAÇÕES INCORRETAS

ião

1ª Reg

4ª Região

5ª Região

2ª Região

3ª Região

6ª Região

Os logotipos não devem ser esticados nem rotacionados e nenhum elemento deve ser retirado ou reposicionado.
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GRID DE CONSTRUÇÃO

X

2x

X

2x

O grid é construído a partir de um quadrado formado pela largura da letra E. essa proporção é chamada de medida X.
As áreas destacadas ao redor do grid representam a área de respiro. Esta área deve ser respeitada, sem interferência de
outros objetos, para preservar a visibilidade e legibilidade do logotipo.

REDUÇÃO MÁXIMA

30mm

20mm

avatar redes sociais

A redução máxima é o tamanho limite que o logotipo
pode ser reduzido sem que este perca a sua legibilidade.
para aplicações em redes sociais recomendamos
o uso do arquivo avatar_redes_sociais.ai

FAMÍLIA TIPOGRÁFICA
Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae

Montserrat

libero ac turpis tincidunt viverra.
Nulla facilisi. Sed bibendum tellus
sit amet arcu aliquet varius. Nam
varius pellentesque tristique.

AaBbCc01234

Aenean neque justo,
sollicitudin at, adipiscing iaculis
ipsum. Donec imperdiet convallis
eros varius eleifend. Pellentesque
pharetra aliquam adipiscing. Nulla
facilisi. Proin non pharetra augue.
Etiam purus metus, ultricies vitae

Montserrat regular

Montserrat Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
0123456789
0123456789

A Montserrat é a fonte institucional. A família tipográﬁca é versáti, contendo vários pesos
para utilização em títulos, destaques e textos corridos.

eleifend sit amet, interdum non

Integer vulputate
consequat eget laoreet libero
vestibulum. Duis ultricies purus

PALETA DE CORES
C0 M81 Y98 K0
R240 G33 B36
PANTONE 1645C

C20 M93 Y0 K0
R198 G53 B147
PANTONE 240C

Y K40
K
C100 M91 Y31
R21 G35 B81
PANTONE 2768C

C34 M11 Y0 K0
R161 G200 B235
PANTONE 2717C

Podem ser utilizadas como cores de fundo, textos e outros elementos diversos.

PADRÃO GRÁFICO E ELEMENTOS DE APOIO

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
s

Os padrões gráﬁcos servem de adornos que carregam
a identidade da empresa. Eles devem ser utilizados acompanhados
do logotipo e não podem ser esticados nem rotacionados.
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1ª Região

1ª Região

Conselho Regional
de Proﬁssionais
de Relações Públicas

Sempre que possível, o conselho deve utilizar o logo + descrição complementar
para ajudar pessoas alheias a compreenderem a sigla da entidade. As duas versões podem ser usadas desde que a leitura
do texto seja possível.
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