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Optamos por uma marca que tem presença, que 
representa um lugar, uma cidade, um povo!  
As cores e forma da marca “Rio Claro, Amor Pela Cidade” 
representam a nossa região, representam o amor que 
sentimos pelo município de Rio Claro. 

As cores e o gradiente do grafismo simbolizam nossa 
postura inquieta de planejar e realizar com a mesma 
fluidez do azul que se transforma em verde. A forma é a 
inspiração do ato de marcar, é a união de dois pins que 
além de registrarem a conquista de um ponto, juntos 
criam a forma de um coração. 

Usamos as cores do brasão municipal, e no texto 
principal adotamos o azul, criando a identidade 
visual da marca. O desenho deve seguir sempre essa 
identidade visual, sem alteração de formas. 





COLORIDA

PRETO & BRANCO

01.MARCA
A marca é a forma gráfica própria e exclusiva 
para veicular toda a comunicação da gestão 
Amor Pela Cidade, ela deve sempre ser 
associada ao brasão do município. Seu desenho 
original não pode, sob nenhuma hipótese, ser 
modificado, devem ser usados os arquivos 
originais e autorizados pelo manual. Apesar de 
haver uma alternativa P&B, a versão colorida 
deve ser sempre priorizada.

A orientação para uso da marca colorida sobre 
fundos (gráfico ou fotografia) é de acordo com 
a legibilidade, o reconhecimento da sua forma. 
Em fundos onde não há garantia de uma 
leitura adequada, devemos utilizar as versões 
monocromáticas.
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MONOCROMÁTICA

NEGATIVA

01.MARCA
A escolha da versão monocromática mais 
adequada deverá ser de acordo com o 
contexto onde ela será aplicada. Deve-se 
sempre considerar o melhor contraste com 
a imagem ou cor de fundo. Em casos de 
extrema necessidade é permitido usar como 
suporte um box branco sob o logo, desde 
que sejam respeitados os critérios de área de 
proteção da marca.  
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*Tonalidades não recomendadas para uso em vídeo ou animação
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02.CORES
A marca da gestão Amor Pela Cidade foi criada 
com cinco cores primárias e duas secundárias.

As primárias são cores de reconhecimento, que 
ajudam a criar uma distinção maior da gestão 
Amor Pela Cidade em relação a outras gestões. 
São elas: azul escuro, azul claro, verde, laranja e 
vermelho.

As secundárias são cores de suporte, com um 
papel mais funcional, ainda que importante para 
criar uma harmonia com as primárias. São elas: 
cinza e branco. 

As especificações ao lado devem servir de 
referência para a composição das cores em 
outros meios e escalas menos convencionais, 
sempre tomando por base a aproximação visual, 
consultando sempre uma escala Pantone. A 
fidelidade na reprodução das cores é um item 
fundamental para garantir a consistência da 
Imagem Corporativa.
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A
ZU

L 
ES

C
U

R
O

A
ZU

L 
C

LA
R

O
*

V
ER

D
E*

R
21

R
0

R
41

R
39

C
100

C
0

C
71

C
85

M
82

M
0

M
10

M
15

Y
6

Y
0

Y
16

Y
100

K
0

K
100

K
0

K
0

G
73 

G
0 

G
175 

G
152 

B
151 

B
0 

B
203 

B
56 

Pantone
293  

Pantone
Process Black  

Pantone
631  

Pantone
7739  

Hexa
#154997  

Hexa
#000000  

Hexa
#29AFCB  

Hexa
#279838  

LA
R

A
N

JA
*

R
245

C
2

M
41

Y
100

K
0

G
162 

B
24 

Pantone
137  

Hexa
#F5A218  

V
ER

M
EL

H
O

*

R
230

C
4

M
91

Y
100

K
0

G
58 

B
34 

Pantone
179  

Hexa
#E63A22  

C
IN

ZA

P
R

ET
A

R
60

C
0

M
0

Y
0

K
90

G
60 

B
60 

Pantone
Process Black  

Hexa
#3C3C3C  

6

Manual de identidade visual e aplicação  |  Prefeitura de Rio Claro



02.CORES
Cada cor possui duas variações tonais, uma clara 
e outra escura. São extensões das cores primárias 
e secundárias que podem ser usadas em peças 
com maior complexidade, como interface digital 
ou projetos gráficos editoriais.

Variações tonais
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*Tonalidades não recomendadas para uso em vídeo ou animação

AZUL ESCURO AZUL CLARO* VERDE* LARANJA* VERMELHO*
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03.FONTES
Existem milhares de fontes disponíveis 
no mercado e cada uma delas tem 
características que as diferenciam e 
particularizam.

Para a marca da Prefeitura de Rio Claro 
foi criado uma tipografia exclusiva, 
especialmente para o logotipo da gestão Rio 
Claro Amor Pela Cidade. A nova tipologia foi 
batizada de Rio Claro Regular, possui boa 
legibilidade, com traços contemporâneos que 
refletem o posicionamento e atuação da atual 
gestão.

Para os textos secundários optou-se pela 
fonte Montserrat Medium. Além de ter uma 
família tipográfica bem variada, continua 
tendo boa legibilidade mesmo quando 
reduzida.   

Texto principal (Rio Claro) - ClearRiver Regular

- Montserrat MediumTexto secundário (Prefeitura de / Amor Pela Cidade)  

# A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
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03.FONTES
A tipografia usada pela gestão Amor Pela 
Cidade é a Montserrat e deve ser usada nas 
suas variações, com exceção do itálico. Por 
meio dela, a mensagem ganha forma, mostra 
significado e fala de um jeito próprio.

Sua construção, sem serifas, evita ruídos 
no texto, traz clareza e modernidade para 
comunicação da gestão.

Sempre use o texto em caixa-alta e caixa-baixa, 
evite usar frases apenas com caixa-alta.

Quando não for possível usar a Montserrat, a 
fonte Arial deve ser usada nas suas variações, 
com exceção do itálico. Esse uso é exclusivo 
para peças digitais veiculada na internet ou 
apresentações em PowerPoint.  

Arial

# A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Montserrat 

# A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
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03.ALINHAMENTO
Em peças publicitárias ou editoriais, os blocos 
de textos devem estar preferencialmente 
alinhados à esquerda, nunca ao centro ou 
justificado.

Para formatação de textos corridos deve-se 
usar a fonte Montserrat light, caixa-alta e 
caixa-baixa, com tamanho mínimo de 9,3 pts 
e entrelinhamento de 11,3 pts. 

Alinhamento à esquerda

Somos claros, simples e diretos e, por 
isso, escolhemos uma fonte clean e 
moderna, como a Myriad, um elemento 
gráfico que trabalha junto com a 
imagem para criar nossa identidade.

Segue o princípio da escrita ocidental, 
onde as linhas começam sempre do 
mesmo ponto, terminando de forma 
assimétrica. 

Usamos bastante.

Centralizado
Somos claros, simples e diretos e, por isso, 
escolhemos uma fonte clean e moderna, 
como a Myriad, um elemento gráfico que 
trabalha junto com a imagem para criar 

nossa identidade.

Segue o princípio da escrita ocidental, onde 
as linhas começam sempre do mesmo ponto, 

terminando de forma assimétrica. 

Torna a leitura cansativa.

Justificado
Somos claros, simples e diretos e, por isso, 
escolhemos uma fonte clean e moderna, 
como a Myriad, um elemento gráf ico  
que trabalha junto com a imagem para criar 
nossa identidade.

Segue o princípio da escrita ocidental,  
onde as l inhas começam sempre  
do mesmo ponto, terminando de forma 
assimétrica. 

Cria espaços indesejados entre as palavras.

Alinhamento à direita

Somos claros, simples e diretos e, por 
isso, escolhemos uma fonte clean e 

moderna, como a Myriad, um elemento 
gráfico que trabalha junto com a 

imagem para criar nossa identidade.

Essa opção é possível quando 
o alinhamento à esquerda não 

proporciona uma harmonia ao layout. 

Usamos raramente.

Uso não recomendado





ÁREA DE PROTEÇÃO

1x

*Esta relação é válida para todas as versões da 

marca. 

1x

ESPAÇAMENTO MÍNIMO*

Realização Apoio Organização

AutarquiaLogo do 
parceiro
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04.ÁREA DE PROTEÇÃO
E ESPAÇAMENTO
Para que a marca seja preservada e claramente 
identificada, alguns cuidados básicos devem 
ser considerados durante a sua aplicação.

Garantimos o impacto visual e a legibilidade 
resguardando uma área ao redor da marca 
equivalente a uma vez a unidade “X” que 
equivale a letra “O” do texto “Rio Claro”.

Deve-se respeitar sempre a redução máxima 
permitida para a veiculação da marca, usando 
como referência a medida da altura.

Ao lado, confira a medida mínima para 
aplicação.  



3,65 cm

390px

0,78 cm

80px

REDUÇÃO MÍNIMA PARA MATERIAIS IMPRESSOS

REDUÇÃO MÍNIMA PARA MATERIAIS DIGITAIS
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04.REDUÇÃO
A redução mínima assegura o seu 
reconhecimento e a legibilidade de todas as 
informações da marca na sua aplicação.

Para produção de materiais gráficos, a 
dimensão mínima é de 390x80px em 
ambientes digitais, e 3,65x0,78cm em 
materiais impressos. A medida deve sempre 
ter como referência a partir da letra “R” de 
rio ao “o” no final da palavra Claro.



04.USOS INCORRETOS
A marca da gestão Amor Pela Cidade não 
deve ser alterada em hipótese alguma, seja 
nas cores, disposição dos elementos ou 
proporções. Ao lado formatamos alguns 
erros que podem ocorrer. Comparando com 
a marca original, verifique os usos incorretos 
e assegure-se de que a marca da prefeitura 
nunca seja distorcida.

USO CORRETO

USO INCORRETO

Foi alterada a proporção 
entre os elementos

Foi alterada a tipografia 
do nome Rio Claro

Foi alterado o espaçamento 
entre os elementos

O grafismo e brasão foram excluídos

O grafismo foi distorcido

Foi alterada a cor

15
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USO AUTORIZADO05.MARCA EM VÍDEO
Entre as diversas mídias usadas para divulgar 
a gestão, a TV apresenta particularidades 
quando comparadas aos demais meios de 
comunicação.

O movimento e tempo de exposição são fatores 
importantes nessa mídia, por isso, quando for 
exibida no final de um filme publicitário, de 
cunho editorial ou no final de uma animação, 
a marca deve ter a exposição mínima de 3 
segundos, aparecendo completa, legível e com 
todos os elementos apresentados de maneira 
visível e clara.

Quando for exposta sobre um background que 
não seja o branco, recomendamos fazer isso 
usando somente o azul escuro, cinza ou preto, 
da variação tonal escura, também, deve-se 
mudar para cor branca a fonte do nome Rio 
Claro. Não recomendamos usar cores muito 
vivas como o vermelho, verde, laranja e azul 
claro, também, todas as cores da variação 
tonal clara.  

Observe ao lado algumas possibilidades 
autorizadas e não autorizadas.  

USO NÃO AUTORIZADO

Branco e azul (da variação tonal escura), cinza e preto

Laranja e azul claro (da variação tonal clara), vemelho e verde
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ASSINATURA DE SECRETARIA, 
ASSESSORIA E AUTARQUIA
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FORMATAÇÃO DA ASSINATURA06.ASSINATURA  
DE SECRETARIAS, 
ASSESSORIA E  
AUTARQUIA
Frequentemente, a marca da gestão Amor 
Pela Cidade será veiculada associada a outras 
marcas e, principalmente, à assinatura  
das secretarias municipais, assessorias  
e autarquias. 

Para que a marca seja preservada e 
claramente identificada quando for associada 
a uma secretaria, assessoria ou autarquia, 
alguns cuidados de área de proteção e 
espaçamento devem ser considerados. A 
medida de referência de espaçamento é 
sempre a letra “O” do texto “Rio Claro”.

Ao lado, confira alguns exemplos de aplicação.  
A assinatura da secretaria 
deve ser sempre em fonte 
bold, quando for necessário 
ser em duas linhas.

É necessário inserir 
um traço para separar 
as duas informações 

O texto da assinatura 
nunca deve ultrapassar os 
limites laterais da marca 

A assinatura da secretaria deve ser 
enquadrada embaixo da marca da 
gestão Amor Pela Cidade, deixando 
um entrelinhamento equivalente ao 
“O” do nome Rio Claro.  



S ecretar ia  de Obras
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Fundação de Saúde

S ecretar ia  de Desenvolvimento 
S ocial

S ecretar ia  de Agricultura

S ecretar ia  de Educação

S ecretar ia  de Planejamento e  
Habitação

S ecretar ia  de Desenvolvimento 
Econômico

S ecretar ia  de Compras

S ecretar ia  de Governo e  
Relações Inst itucionais

S ecretar ia  de Just iça

S ecretar ia  de Administração 

S ecretar ia  de Segurança
e Defesa Civi l

ASSESSORIA DOS 
DIREITOS DA JUVENTUDE 

ASSESSORIA DOS 
DIREITOS DA 
MULHER

ASSESSORIA DE 
DIREITOS RACIAIS

S ecretar ia  de Segurança
e Defesa Civi l

S ecretar ia  de Segurança
e Defesa Civi l

S ecretar ia  de Comunicação

S ecretar ia  de Meio Ambiente e  
Desenvolvimento Sustentável

S ecretar ia  de Ser viços  Públ icos

S ecretar ia  de Finanças

S ecretar ia  de Mobil idade Urbana
e Sistema Viár io

S ecretar ia  de Turismo

06.ASSINATURA DE SECRETARIAS, 
ASSESSORIAS E AUTARQUIAS  

*

(*) Utilizar quando a ocasião necessitar de duas ou mais secretarias ou assessorias.
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USO CORRETO07.APLICAÇÃO DA MARCA 
COM BRASÃO EM BOXES
Sempre que for necessário usar a marca com 
o brasão municipal sobre fundos rebuscados 
que prejudiquem de alguma forma a leitura, 
o melhor recurso será usar um box ou tarja 
branca de forma a preservar a leitura das 
duas marcas.

As medidas desta reserva devem obedecer 
às mesmas descritas no capítulo 04. área 
de proteção e espaçamento, conforme as 
orientações descritas ao lado.

USO INCORRETO

1x
1/2x

1/2x
1xNos exemplos acima, a marca tem a sua leitura preservada devido ao uso correto de box ou tarja.

Não foram respeitadas as medidas mínimas 
definidas para o box.

Não foi usado nenhum tipo de box 
sob a marca



EDITORIAL
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3x

1x 1/2

1x

1x

1/2x

08.MATERIAL EDITORIAL (CAPA)
A marca da gestão Amor Pela Cidade também 
pode funcionar como header de publicação 
editorial. Neste caso, deve sempre ser usada no 
topo da capa. Sua aplicação deve sempre ser feita 
sobre fundo branco, respeitando os devidos recuos 
junto aos textos de apoio. 

Para definir as margens da capa siga o seguinte  
raciocínio: para as margens superior e inferior, 
considere em 1x (1,5 cm) o tamanho equivalente 
à letra “o” da marca. Para as margens laterais, na 
esquerda considere 1x 1/2 (2,25 cm), na direita 1/2 
(0,75 cm) letra “o” da marca.

Para o ajuste da linha fina abaixo 
do header (marca) da capa, 
considere 1/2x o tamanho da letra 
“o” da marca, medindo a partir da 
base do texto “Amor Pela Cidade”

Assim como no header, outros 
elementos como títulos, ícones 
e linha fina, também, devem 
respeitar os recuos definidos a 
partir da letra “o” da marca
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1x 1/2

1x

1x 1/2

1x 1/2 1x

09.MATERIAL EDITORIAL (MIOLO)
Assim como no header, no miolo o recuo entre 
a marca e outros elementos como o número de 
página e grafismos devem respeitar as medidas 
definidas a partir da letra “o” do nome Rio Claro.

Siga o mesmo raciocínio usado na capa para 
definir os recuos da marca no miolo: para as 
margens superior e inferior, considere 1x 1/2 (2,25 
cm) o tamanho equivalente à letra “o”, para a 
margem lateral esquerda considere 1x 1/2 (2,25 
cm). Na margem direita considere 1x (1,50 cm) o 
distanciamento do número da página.



PEÇAS DE APOIO



Lorem ipsum amet 
sita consectetuer elita 
et dipiscing

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed facilisis purus ac urna. Pellentesque elit 
diam, rutrum ut, malesuada ac, sodales at, mi. Quisque ipsum orci, iaculis non sodales eu quisnibh. 

Obra: Lorem ipsum dolor amet, consectetuer 
            adipiscing elit amert malesuca sodales
Prazo: 00 dias 
Construtora: Lorem ipsum dolor 
Financiamento: Lorem ipsum dolor
Valor: R$ x.xxx,xxx,xx

Processo nº xxxxx.xxxxxx/xxxx-xx*
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1x
1/2x

1/2x
1x

FORMATAÇÃO COM BRASÃO

2m

1m

10.PLACA DE OBRAS
Assim como em outros materiais de apoio, 
nas placas de sinalização de obras em 
andamento, deve-se usar o logo da gestão 
Amor Pela Cidade com o brasão municipal, 
seguindo as orientações comentadas nos 
capítulos anteriores. 

Para a placa de sinalização de obras em 
andamento deve-se adotar a medida 
de 2,00m x 1,00m.

As informações desta peça podem variar 
conforme a característica e necessidade 
de cada obra. 

Para as margens de texto e outros 
elementos gráficos use a letra “O” da 
marca como unidade de medida.  

Azul claro

Os logotipos das 
empresas envolvidas no 
empreendimento devem 
sempre aparecer no canto 
inferior direito, assinando a 
obra divulgada na placa

Azul escuro 
(verificar a referência no 
capítulo 2, pág. 11)
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FORMATAÇÃO COM ASSINATURA DE SECRETARIA

Lorem ipsum amet 
sita consectetuer elita 
et dipiscing

*Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed facilisis purus ac urna. Pellentesque elit 
diam, rutrum ut, malesuada ac, sodales at, mi. Quisque ipsum orci, iaculis non sodales eu quisnibh. 

Obra: Lorem ipsum dolor amet, consectetuer 
            adipiscing elit amert malesuca sodales
Prazo: 00 dias 
Construtora: Lorem ipsum dolor 
Financiamento: Lorem ipsum dolor
Valor: R$ x.xxx,xxx,xx

Processo nº xxxxx.xxxxxx/xxxx-xx*

2m

1m

Para as margens de texto e outros elementos gráficos 
use a letra “O” da marca como unidade de medida.  

A assinatura da secretaria deve 
sempre aparecer embaixo da marca 
da gestão Amor Pela Cidade, junto 
com o brasão municipal.

Quando a obra tiver envolvimento 
de alguma secretaria deve-se usar a 
marca com a assinatura da secretaria. O 
brasão municipal deve sempre aparecer 
posicionado na primeira posição, da direita 
para esquerda, na relação das marcas 
envolvidas no projeto.

Para a placa de sinalização de obras em 
andamento deve-se adota a medida de 
2,00m x 1,00m.

Azul claro

Azul escuro 
(deve-se usar os tons azuis 
apresetados no “capítulo 
2 - Cores”, página 11) 
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Rio Claro, 23 de junho de 2021.

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxx

xxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Secretária Municipal da Educação

xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Inauguração
ESCOLA MUNICIPAL DO
xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx
Espaço educativo - 12 salas de aulas

50cm
70

cm

O logo Amor Pela Cidade com o 
brasão municipal devem sempre 
entrar antes de qualquer informação, 
como um “header” na placa 

1/2x

1/2x

1x

1x

11.PLACA DE INAUGURAÇÃO
A placa de inauguração será em metal, com 
os textos e gráficos em relevo polido e pintado. 
Deve-se usar a versão do logo Amor Pela Cidade 
com o brasão municipal, sempre posicionado no 
topo, abrindo o conteúdo.

Para definir margens e espaçamentos considere 
como referência de medida a letra “O” do nome 
“Rio Claro”, conforme a legenda.  

Para a placa de inauguração deve-se adotar a 
medida de 50 cm x 70 cm.

Assim como em 
outras peças, 
também, deve-se 
usar a letra “O” da 
marca como unidade 
de medida para o 
recuo entre os textos 
e elementos gráficos.
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PLACA HORIZONTAL

rioclaro.sp.gov.br

Rua Xxxxx Xxxxxx, xxx
Xxxx Xxxxxx Xxxxx
CEP: xxxxx-xxx - Rio Claro-SP

UBS 
Dr. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

Unidade de tratamento de 
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Secretaria Municipal de Saúde

3,00 m

1,50
 m

1/
3

A altura do box branco deve 
ocupar no máximo 1/3 da 
altura total da placa.  

O ícone deve sempre ser 
azul claro e condizente 
com a área da placa. 

Mesmo dentro do box branco, deve-se 
manter a área de proteção da marca, 
usando como referência de medida a 
letra “O” do nome “Rio Claro” (ver capítulo 
04. área de proteção e espaçamento).

1/2x

1/2x

1x

1x

12.PLACA DE FACHADA
Para a placa de fachada horizontal, deve-se 
usar a versão do logo Amor Pela Cidade com o 
brasão municipal, sempre posicionado no canto 
inferior direito, sobre box branco (ver capítulo 
11.APLICAÇÃO DA MARCA com brasão em boxes)

Para definir as margens da placa considere como 
referência de medida a letra “O” do nome “Rio 
Claro”.  

Para a placa de fachada horizontal deve-se 
adotar a medida de 3,00m x 1,50m.
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ESQUEMA DE COR - BACKGROUND

rioclaro.sp.gov.br

Rua Xxxxx Xxxxxx, xxx
Xxxx Xxxxxx Xxxxx
CEP: xxxxx-xxx - Rio Claro-SP

UBS 
Dr. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

Unidade de tratamento de 
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Secretaria Municipal de Saúde

Azul claro

Azul escuro

O degradê do background deve ser do azul 
escuro (à esquerda) para o azul claro (à direita), 
e seguir o esquema cromático apresentado 
no capítulo “02. Cores”, na página 11.   
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PLACA VERTICAL

UBS 
Dr. Xxxxxx 
Xxxxxxx 
Xxxxxxxx
Unidade de tratamento de 
Insuficiência Cardíaca

rioclaro.sp.gov.br

Rua Xxxxx Xxxxxx, xxx
Xxxx Xxxxxx Xxxxx
CEP: xxxxx-xxx - Rio Claro-SP

Secretaria Municipal de Saúde

3,0
0

 m
1,50 m

1/
6A altura do box branco deve 

ocupar no máximo 1/6 da 
altura total da placa.  

Mesmo dentro do box branco, 
deve-se manter a área de 
proteção da marca, usando 
como referência de medida a 
letra “O” do nome “Rio Claro” 
(ver capítulo 04. área de 
proteção e espaçamento).

1/2x

1/2x

1x

1x

12.PLACA DE FACHADA
Para a placa de fachada vertical, deve-se adotar 
a medida de 1,50m x 3,00m.

Seguir as mesmas orientações de recuos e cores 
estabelecidas para a placa horizontal.

Azul claro

Azul escuro
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Faixa refletiva

Logotipo serigrafado 
em branco

Elástico duplamente 
reforçado para 
maior ajuste em 
qualquer medida 
corporal 

13.UNIFORME DE SERVIÇOS
O uniforme deverá ser o modelo em brim 
pesado azul, com bolsos frontais e traseiro, 
com elástico na cintura e faixa refletiva de 
segurança.

Tanto a jaqueta quanto a calça devem ser 
personalizados com a aplicação do logotipo 
atual, em serigrafia na cor branca.
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As camisetas, de mangas longas 
e mangas curtas, deverão ser na 
cor azul, em malha/algodão, com 
a aplicação do logotipo atual, em 
serigrafia na cor branca.



A SERVIÇO DA
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VAN Sempre fique atento às margens e 
recuos definidos no capítulo “04. área de 
proteção e espaçamento”. Isso garantirá 
sempre a visibilidade da marca, mesmo 
em lugares com recortes complexos.

A cor do grafismo é um degradê formado 
do azul escuro (à esquerda) para o azul 
claro (à direita). As tonalidades devem 
seguir o esquema cromático apresentado 
no capítulo “02. Cores”, página 11. 

1x

1x

O grafismo de 
background deve ser 
suave, em cinza 15% 
de preto para não 
interferir em outras 
informações. 

14.VEÍCULOS
Todas as margens e recuos estabelecidos no 
envelopamento de veículos devem ter como 
referência de medida a letra “O” do nome “Rio 
Claro”. Esta regra deve ser aplicada e respeitada 
em qualquer modelo e uso de veículo. 

O grafismo é parte da identidade visual, sempre 
que possível ele deve acompanhar a marca
com o brasão municipal.

O enquadramento do grafismo deverá ser feito 
conforme o recorte, modelo e tamanho do 
veículo.  

Importante: fique atento às observações 
de área de proteção e espaçamento da marca. 
Pode acontecer uma variação grande na 
aplicação do envelopamento, conforme o 
modelo do veículo.     
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CARRO CONVENCIONAL

A SERVIÇO DA

Aplicação em outros veículos. 

Importante: o enquadramento do grafismo 
deverá ser feito conforme o recorte, modelo 
e tamanho do veículo. 

Fique atento aos procedimentos de área de 
proteção e espaçamento da marca.
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CAMINHONETE

A SERVIÇO DA

A SERVIÇO DA

Aplicação em outros veículos. 

Importante: o enquadramento do grafismo 
deverá ser feito conforme o recorte, modelo 
e tamanho do veículo. 

Fique atento aos procedimentos de área de 
proteção e espaçamento da marca.
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ÔNIBUSAplicação em outros veículos. 

Importante: o enquadramento do grafismo 
deverá ser feito conforme o recorte, modelo 
e tamanho do veículo. 

Fique atento aos procedimentos de área de 
proteção e espaçamento da marca.
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MOTOAplicação em outros veículos. 

Importante: o enquadramento do grafismo 
deverá ser feito conforme o recorte, modelo 
e tamanho do veículo. 

Fique atento aos procedimentos de área de 
proteção e espaçamento da marca.
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CAMINHÃO

A SERVIÇO DA

Aplicação em outros veículos. 

Importante: o enquadramento do grafismo 
deverá ser feito conforme o recorte, modelo 
e tamanho do veículo. 

Fique atento aos procedimentos de área de 
proteção e espaçamento da marca.
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MÁQUINA DE TRABALHO

A SERVIÇO DA

Aplicação em outros veículos. 

Importante: o enquadramento do grafismo 
deverá ser feito conforme o recorte, modelo 
e tamanho do veículo. 

Fique atento aos procedimentos de área de 
proteção e espaçamento da marca.



PAPELARIA
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15.PAPEL CARTA
Tamanho: 21,6 x 27,9cm, branco, com logotipo da 
Prefeitura de Rio Claro à esquerda e endereço à 
direita, ambos na parte superior.

Rua Sedut Perspiciatis, 123/456 
Totarem Aperiam - 01234-567

Rio Claro - SP - Brasil
Tel.: 55 19 1234-5678 - Fax: 55 19 1234-5678

rioclaro.sp.gov.br
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Tamanho: 21,6 x 27,9cm, branco, com logotipo 
da Prefeitura de Rio Claro à esquerda, nome 
da respectiva Secretaria embaixo do logotipo e 
endereço à direita, ambos na parte superior.

Rua Sedut Perspiciatis, 123/456 
Totarem Aperiam - 01234-567

Rio Claro - SP - Brasil
Tel.: 55 19 1234-5678 - Fax: 55 19 1234-5678

rioclaro.sp.gov.br

S ecretar ia  de Educação

FORMATAÇÃO COM ASSINATURA DE SECRETARIA
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16.PAPEL OFÍCIO
Tamanho: 21,6 x 35,6cm, branco, com logotipo da 
Prefeitura de Rio Claro à esquerda e endereço à 
direita, ambos na parte superior. Rua Sedut Perspiciatis, 123/456

Totarem Aperiam - 01234-567
Rio Claro - SP - Brasil

Tel.: 55 19 1234-5678 - Fax: 55 19 1234-5678

rioclaro.sp.gov.br
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Tamanho: 21,6 x 35,6cm, branco, com logotipo 
da Prefeitura de Rio Claro à esquerda, nome 
da respectiva Secretaria embaixo logotipo e 
endereço à direita, ambos na parte superior.

Rua Sedut Perspiciatis, 123/456 
Totarem Aperiam - 01234-567

Rio Claro - SP - Brasil
Tel.: 55 19 1234-5678 - Fax: 55 19 1234-5678

rioclaro.sp.gov.br

S ecretar ia  de Educação

FORMATAÇÃO COM ASSINATURA DE SECRETARIA
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17.ENVELOPE A4
Tamanho 22,9 x 32,4cm, branco com detalhes 
em azul, logotipo da Prefeitura na frente e 
endereço no verso.

rioclaro.sp.gov.br

Rua Sedut Perspiciatis, 123/456
Totarem Aperiam - 01234-567

Rio Claro - SP - Brasil
Tel.: 55 19 1234-5678 - Fax: 55 19 1234-5678
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Tamanho 22,9 x 32,4cm, branco com detalhes 
em azul, logotipo da Prefeitura, com o nome da 
respectiva Secretaria embaixo e endereço no 
verso.

rioclaro.sp.gov.br

Rua Sedut Perspiciatis, 123/456 
Totarem Aperiam - 01234-567

Rio Claro - SP - Brasil
Tel.: 55 19 1234-5678 - Fax: 55 19 1234-5678

S ecretar ia  de Educação

FORMATAÇÃO COM ASSINATURA DE SECRETARIA
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18.ENVELOPE A5
Tamanho 17,6 x 25,0cm, branco com detalhes em 
azul, logotipo da Prefeitura na frente e endereço 
no verso.

rioclaro.sp.gov.br

Rua Sedut Perspiciatis, 123/456
Totarem Aperiam - 01234-567

Rio Claro - SP - Brasil
Tel.: 55 19 1234-5678 - Fax: 55 19 1234-5678
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Tamanho 17,6 x 25,0cm, branco com detalhes 
em azul, logotipo da Prefeitura, com o nome da 
respectiva Secretaria embaixo e endereço no 
verso.

rioclaro.sp.gov.br

Rua Sedut Perspiciatis, 123/456 
Totarem Aperiam - 01234-567

Rio Claro - SP - Brasil
Tel.: 55 19 1234-5678 - Fax: 55 19 1234-5678

S ecretar ia  de Educação

FORMATAÇÃO COM ASSINATURA DE SECRETARIA
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19.ENVELOPE OFÍCIO
Tamanho 11,4 x 22,9cm, branco com detalhes em 
azul, logotipo da Prefeitura na frente e endereço 
no verso.

rioclaro.sp.gov.br

Rua Sedut Perspiciatis, 123/456 
Totarem Aperiam - 01234-567

Rio Claro - SP - Brasil
Tel.: 55 19 1234-5678 - Fax: 55 19 1234-5678
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Tamanho 11,4 x 22,9cm, branco com detalhes 
em azul, logotipo da Prefeitura, com o nome da 
respectiva Secretaria na frente e endereço no 
verso.

rioclaro.sp.gov.br

Rua Sedut Perspiciatis, 123/456 
Totarem Aperiam - 01234-567

Rio Claro - SP - Brasil
Tel.: 55 19 1234-5678 - Fax: 55 19 1234-5678

S ecretar ia  de Educação

FORMATAÇÃO COM ASSINATURA DE SECRETARIA



DIGITAL
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19.DESCANSO DE TELA
Opção 1:
Utilizado em computadores, com imagem 
da cidade em tons de azul e assinatura com 
logotipo da Prefeitura no canto inferior direito.

Opção 2:
Descanso de Tela, utilizado em computadores, 
com imagem da cidade em tons de azul e 
assinatura com logotipo da Prefeitura no canto 
superior direito e no centro da tela os textos: 
Programas, Pastas, Arquivos e documentos.

Opção 1

Opção 2
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