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Para o cidadão, o Governo do Estado deve estar 
sempre presente. Os símbolos oficiais do Estado são 

a identificação desta presença. Não apenas tornam 
reconhecíveis órgãos, entidades, serviços públicos, 
como também significam uma parte importante da 

narrativa de uma sociedade. Por isso, o Governo do 
Paraná está recuperando seu brasão e seus elementos. 

São símbolos que ajudam a compreender nossa 
história, traços e cores que pertencem aos cidadãos e 

ao estado e não apenas aos nossos governantes.

01. MARCA

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D E  V I S U A L
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1.1. Significado do símbolo

O mate e o pinho representam 
as riquezas naturais do Estado.

O lavrador, em atitude de trabalho, 
simboliza o trabalho frutífero e as 
colheitas. Representa a destinação 
da atividade agrícola do Estado.

Montes ou montanhas, são 
os 3 planaltos paranaenses. 
Sol, representado nascente, 
é o símbolo da glória, eternidade, 
unidade, verdade.

Gavião real, era o maior do mundo, 
vivia nas matas do Sul do Brasil. 
Atualmente acredita-se achar 
extinto no Estado. 
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A Marca do Governo do Paraná, formada pelo 
símbolo (brasão), mais tipografia é a forma 

gráfica própria e exclusiva para veicular o nome 
do governo em todas as manifestações visuais. 

Deve-se usar, preferencialmente, sua versão 
principal em cores, preservando o seu 

desenho original e mantendo rigorosamente os 
padrões estabelecidos neste manual.

NOTA: na versão secundária, o lettering da 
marca permanece inalterado. Apenas o brasão 
é representado em menor escala para conferir 

equilíbrio à marca. 

Manual de Identidade Visual 
Marca 

1.2. Assinaturas

Versão principal

Versão secundária

1.2. assinaturas marca

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#assinaturas


| 8

Para que seja mantida a integridade dos 
elementos e legibilidade da marca, recomenda-
se que o menor tamanho para reprodução não 

seja inferior aos citados ao lado.

Importante: A Marca do Governo Estadual 
nunca deve ficar menor do que outros logotipos 

usados em conjunto no material.

Manual de Identidade Visual 
Marca 

1.3. Reduções mínimas

13mm

23mm
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A logomarca necessita de uma área de proteção 
ao seu redor, a qual nenhum outro elemento 

poderá ultrapassar. Esta área de proteção 
deverá ser mantida para que a logomarca 

não encoste nas bordas do material onde for 
aplicada, e para que nenhum objeto interfira no 

conjunto que a compõe. A área de proteção é 
igual a altura das letras da tipografia “Paraná”. 

Obs.: A linha pontilhada apenas delimita a área 
de proteção e não deverá ser impressa.

Manual de Identidade Visual 
Marca 

1.4. Área de proteção
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A Logomarca apresenta variantes de uso 
quando não for possível sua utilização plena.

Versão Colorida 
Ideal para uso em todos os impressos 

que sejam destinados ao público.

Versão tons de cinza 
Deve ser utilizada sempre na cor preta, em 

situações onde as limitações de reprodução 
impeçam outra opção. 

Versão Preto e Branco 
Ideal para uso em impressos de baixa 
qualidade como fax, ou materiais que 

permitam apenas uma cor.

Manual de Identidade Visual 
Marca 

1.5. Versões

1.5. versões

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#versoes
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1.6. Versões sobre fundo escuro

1.6. versões fundo escuro

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#versoesescuro
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Encontram-se ao lado os tons exatos de cada 
cor para impressões em policromia (CMYK), 
versões eletrônicas (RGB) e impressões em 

cores sólidas (PANTONE).
Nos arquivos digitais encontra-se a 

versão correta para cada espaço de cor, com 
os valores definidos nos próprios arquivos.

Manual de Identidade Visual 
Marca 

1.7. Escala cromática

C 100  Y 100  K 10 G 134  B 51 PANTONE 356

CMYK RGB PANTONE PROCESS COATED

M 100  Y 100 R 226  B 26 PANTONE 485

C 100  M 50 G 106  B 179 PANTONE 2935

Y 80 R 255  B 239  B 68 PANTONE 102
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Encontram-se ao lado os tons de cinza 
correspondentes às cores originais da Marca.

Manual de Identidade Visual 
Marca 

1.8. Escala de cinza

Preto 60%
A versão da marca para fundo escuro obedece à 
mesma escala, apenas nos ramos de mate e pinho 
optou-se pelo uso do branco, bem como toda a 
tipografia deve ser utilizada em branco.Preto 60%

Preto 80%

Preto 10%
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Estes são alguns exemplos de utilização 
correta da Marca sobre fundos coloridos.

O ideal é que se possa manter as cores 
originais, sempre que possível.

Manual de Identidade Visual 
Marca 

1.9. Aplicações em fundos coloridos
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A Marca Governo Estadual não deve sofrer 
nenhuma alteração estrutural ou cromática, a 

título de manutenção da consistência da marca. 

Manual de Identidade Visual 
Marca 

1.10. Usos indevidos

Não alterar a tipologia Não aplicar moldura Não aplicar diretamente sobre foto

Não rotacionar Não distorcer Não aplicar sombra

Não utilizar tipologia em outline Não aplicar como marca d’água Não reproduzir em baixa resolução
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Aqui estão representados alguns 
exemplos de utilização indevida da 

Marca, em relação à aplicação sobre 
fundos coloridos.

Manual de Identidade Visual 
Marca 

1.11. Usos indevidos de cor
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Para obtenção da máxima unidade e 
homogeneidade visual, reforçando a imagem 
do Governo do Paraná, foi definida a família 

tipográfica Myriad Pro como alfabeto-padrão 
de uso obrigatório nos textos dos materiais 

institucionais do Governo.

Myriad Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*( ) { } [ ] ; . , ~ ‘ “ /

Myriad Pro Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*( ) { } [ ] ; . , ~ ‘ “ /

Myriad Pro Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*( ) { } [ ] ; . , ~ ‘ “ /

Myriad Pro Semibold italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*( ) { } [ ] ; . , ~ ‘ “ /

Myriad Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*( ) { } [ ] ; . , ~ ‘ “ /

Myriad Pro Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*( ) { } [ ] ; . , ~ ‘ “ /

Manual de Identidade Visual 
Marca 

1.12. Família tipográfica

1.12. myriad

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#familiatipo
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1.13. Assinatura home page

Para assegurar a perfeita integração das 
assinaturas dos órgãos e entidades do 

Governo do Paraná à marca principal, deve-se 
observar o diagrama ao lado.

Considerando x a altura da letra A, temos 
a distância das assinaturas conjuntas com a 

Marca, bem como a altura destas assinaturas. 
É importante fazer a medição partindo da 

base do A (na palavra Estado) até o topo da 
letra mais alta da assinatura.

As assinaturas devem estar sempre 
centralizadas com a tipografia da Marca, 

compostas em Myriad regular, na cor preta.

1.13. home page

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#homepage
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Casa Militar

Casa Militar

Casa Civil

Casa Civil

Manual de Identidade Visual 
Marca

1.14. Assinatura Secretarias

As assinaturas das Secretarias do Estado 
obdecem ao mesmo diagrama já citado. 

Quando houver assinturas que necessitem de 
2 linhas, o entrelinhamento deverá respeitar a

proporção 10,5/11.

Casa Civil
Casa Militar

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#casacivil
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#casamilitar
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Procuradoria Geral do Estado
Secretaria da Administração e Previdência

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Geral do Estado

Manual de Identidade Visual 
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1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria da Administração 
e Previdência

Secretaria da Administração 
e Previdência

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#pge
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#adminprevidencia  
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Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento

Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento

Manual de Identidade Visual 
Marca

1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria da Agricultura e Abastecimento
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior Secretaria da Ciência, Tecnologia

e Ensino Superior

Secretaria da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#agricultura
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#seti
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Secretaria da Comunicação Social

Secretaria da Comunicação Social

Manual de Identidade Visual 
Marca

1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria da Comunicação Social
Secretaria de Corregedoria e Ouvidoria Geral Secretaria de Corregedoria 

e Ouvidoria Geral

Secretaria de Corregedoria 
e Ouvidoria Geral

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#comunicacao
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#ouvidoria
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Secretaria da Educação

Secretaria da Educação

Secretaria da Cultura

Secretaria da Cultura

Manual de Identidade Visual 
Marca

1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria da Cultura
Secretaria da Educação

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#cultura  
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#educacao
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Secretaria da Família 
e Desenvolvimento Social

Secretaria da Família 
e Desenvolvimento Social

Secretaria da Fazenda

Secretaria da Fazenda

Manual de Identidade Visual 
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1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social
Secretaria da Fazenda

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#familia
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#fazenda
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Secretaria da Indústria, do Comércio
e Assuntos do Mercosul

Secretaria da Indústria, do Comércio
e Assuntos do Mercosul

Secretaria da Justiça e Cidadania

Secretaria da Justiça e Cidadania

Manual de Identidade Visual 
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1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul
Secretaria da Justiça e Cidadania

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#industria
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#justica
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Secretaria da Saúde

Secretaria da Saúde

Manual de Identidade Visual 
Marca

1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria da Saúde
Secretaria da Segurança Pública Secretaria da Segurança Pública

Secretaria da Segurança Pública

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#saude
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#seguranca
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Secretaria de Controle Interno

Secretaria de Controle Interno

Manual de Identidade Visual 
Marca

1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria de Controle Interno
Secretaria de Esporte Secretaria de Esporte

Secretaria de Esporte

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#controleinterno
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#esportes
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Secretaria de Relações 
com a Comunidade

Secretaria de Relações 
com a Comunidade

Secretaria de Infraestrutura 
e Logística

Secretaria de Infraestrutura 
e Logística

Manual de Identidade Visual 
Marca

1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria de Infraestrutura e Logística
Secretaria de Relações com a Comunidade

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#infralogistica
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#comunidade
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Secretaria do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos

Secretaria do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos

Manual de Identidade Visual 
Marca

1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria do Desenvolvimento Urbano
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano

Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#desenvolvimento
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#meioambiente
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Secretaria do Planejamento 
e Coordenação Geral

Secretaria do Planejamento 
e Coordenação Geral

Secretaria do Trabalho, Emprego 
e Promoção Social

Secretaria do Trabalho, Emprego 
e Promoção Social

Manual de Identidade Visual 
Marca

1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral
Secretaria do Trabalho, Emprego e Promoção Social

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#planejamento
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#trabalho
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Secretaria do Turismo

Secretaria do Turismo

Secretaria para Assuntos da 
Copa do Mundo 2014

Secretaria para Assuntos da 
Copa do Mundo 2014

Manual de Identidade Visual 
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1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria do Turismo
Secretaria para Assuntos da Copa do Mundo 2014

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#turismo
http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#copa
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Secretaria para Assuntos Estratégicos

Secretaria para Assuntos Estratégicos

Manual de Identidade Visual 
Marca

1.14. Assinatura Secretarias

Secretaria para Assuntos Estratégicos

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#assuntosestrategicos
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1.15. Assinatura conjunta Secretarias

Quando duas Secretarias assinarem o 
material, deve-se observar o grau de 
envolvimento com o que está sendo 

comunicado. A Marca do Governo Estadual 
ficará sempre à direita ou abaixo do conjunto 
e mais próxima dela ficará a Secretaria com 

MAIOR grau de envolvimento.

Secretaria da Comunicação Social
Secretaria de Esportes

Secretaria da Comunicação Social
Secretaria de Esportes

Secretaria gestora
Secretaria parceira
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3x

20x
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1.16. Assinatura autarquias e empresas horizontal 

Quando a Marca do Governo do Paraná assinar 
uma peça gráfica com outro órgão ou autarquia, 

a relação ao lado deverá ser seguida.

Deverá ser escolhida a área mais apropriada 
para encaixar a marca da autarquia, (1, 2 ou 3) 

considerando as proporções dessa marca. 
Nenhum elemento da marca deve ultrapassar os 

limites da área reservada para ela.

A distância entra as marcas não deverá ser 
inferior a 2x e estas devem ser distribuídas 

da esquerda para a direita e centralizadas 
horizontalmente.

6x

11x
6x

6x5x

3x

20x

11x
6x

6x5x

3 2 1

3 2 1

1.16. autarquias e empresas horizontal

centralizado

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#autarquiashorizontal
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1.17. Assinatura autarquias e empresas vertical

Quando a Marca do Governo do Paraná assinar 
uma peça gráfica com outro órgão ou autarquia, 

a relação ao lado deverá ser seguida.

Deverá ser escolhida a área mais apropriada 
para encaixar a marca da autarquia, 

considerando as proporções dessa marca. 
Nenhum elemento da marca deve ultrapassar os 

limites da área reservada para ela.

A distância entra as marcas não deverá ser 
inferior a 2x e estas devem ser distribuídas 

da cima para baixo e centralizadas 
verticalmente.

6x

3x

20x

11x

5x

6x

6x 321

3x

20x

11x

5x

6x

6x 321

1.17. autarquias e empresas vertical

centralizado

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/marca.php#autarquiasvertical
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1.18. Exemplos
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02. PAPELARIA

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D E  V I S U A L
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Papelaria Secretarias

2.1. Apresentação

Para identificar correspondências e impressos 
oficiais, a papelaria deverá manter uma unidade 

gráfica, de cores, tamanhos e material.
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Papelaria Secretarias

2.2. Cartão de visita

2.2. cartão de visita

formato 9x5cm 
papel offset 240g
4x0 cores

* fonte corpo/entrelinha cor

Nome: Myriad Pro Semibold 9/8 preto
Cargo: Myriad Pro Italic 6/8 preto
outros: Myriad Pro regular 6.5/8.5 preto 70%

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#cartao
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2.3. Papel carta

2.3. papel carta

formato A4 
papel offset 90g
4x0 cores

* fonte corpo/entrelinha cor

Endereço: Myriad Pro regular 8,5/11 preto 70%

centralizado

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#papelcarta
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2.4. Envelope grande

2.4. envelope grande

formato 36x26cm (fechado) 
papel offset 120g
4x0 cores

* fonte corpo/entrelinha cor

Endereço: Myriad Pro regular 12/16 preto 70%

C 100  Y 100  K 10

C 100  Y 100  K 40

Y 5  K 15

alinhamento

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#envelopegrande
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2.5. Envelope médio

2.5. envelope médio

formato 28x20cm (fechado) 
papel offset 120g
4x0 cores

* fonte corpo/entrelinha cor

Endereço: Myriad Pro regular 9/12 preto 70%

C 100  Y 100  K 10

C 100  Y 100  K 40

Y 5  K 15

alinhamento

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#envelopemedio


| 45Manual de Identidade Visual 
Papelaria Secretarias

2.6. Envelope ofício

2.6. envelope ofício

formato 22x11cm (fechado) 
papel offset 90g
4x0 cores

* fonte corpo/entrelinha cor

Endereço: Myriad Pro regular 7/10 preto 70%

C 100  Y 100  K 10

C 100  Y 100  K 40

Y 5  K 15 alinhamento

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#envelopeoficio
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2.7. Pasta

2.7. pasta

formato 22x32cm (fechado) 
papel Supremo Duo Design 300g
4x0 cores
laminação fosca na parte externa
faca especial (bolsa interna com encaixe 
para cartão de visita)

* fonte corpo/entrelinha cor

Endereço: Myriad Pro regular 12/16 preto 70%

C 100  Y 100  K 10

C 100  Y 100  K 40

Y 5  K 15

Y 5  K25

centralizado

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#pasta
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2.8. Apresentação autarquias e empresas

É importante que as autarquias e empresas do 
Governo do Paraná também mantenham uma 

unidade gráfica em suas papelarias. 
Estas deverão seguir este modelo, observando 

sempre as regras para aplicação das marcas das 
autarquias e empresas já descritas neste manual 

(item 1.16).

Rua Coronel Dulcídio, 800 | Batel | 80420-170 | Curitiba | Paraná | [41] 3310-5050 | www.copel.com
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2.9. Cartão de visita autarquias e empresas

2.9. cartão de visita autarquias e empresas

formato 9x5cm 
papel offset 240g
4x0 cores

* fonte corpo/entrelinha cor

Nome: Myriad Pro Semibold 9/8 preto
Cargo: Myriad Pro Italic 6/8 preto
outros: Myriad Pro regular 6.5/8.5 preto 70%

Exemplo:

Exemplo
com Secretaria:

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#cartaoautarquias


| 49Manual de Identidade Visual 
Papelaria autarquias e empresas

2.10. Papel carta autarquias e empresas

2.10. papel carta autarquias e empresas

formato A4 
papel offset 90g
4x0 cores

* fonte corpo/entrelinha cor

Endereço: Myriad Pro regular 8,5/11 preto 70%

centralizado

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#autpapelcarta
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2.11. Envelope grande autarquias e empresas

2.11. envelope grande autarquias e empresas

formato 36x26cm (fechado) 
papel offset 120g
4x0 cores

* fonte corpo/entrelinha cor

Endereço: Myriad Pro regular 12/16 preto 70%

C 100  Y 100  K 10

C 100  Y 100  K 40

Y 5  K 15

* O endereço deverá ser alinhado à esquerda com a marca da autarquia ou empresa

alinhamento

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#autenvelopegrande
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2.12. Envelope médio autarquias e empresas

2.12. envelope médio autarquias e empresas

formato 28x20cm (fechado) 
papel offset 120g
4x0 cores

* fonte corpo/entrelinha cor

Endereço: Myriad Pro regular 9/12 preto 70%

C 100  Y 100  K 10

C 100  Y 100  K 40

Y 5  K 15

* O endereço deverá ser alinhado à esquerda com a marca da autarquia ou empresa

alinhamento

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#autenvelopemedio
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2.13. Envelope ofício autarquias e empresas

2.13. envelope ofício autarquias e empresas

formato 22x11cm (fechado) 
papel offset 90g
4x0 cores

* fonte corpo/entrelinha cor

Endereço: Myriad Pro regular 7/10 preto 70%

C 100  Y 100  K 10

C 100  Y 100  K 40

Y 5  K 15
Exemplo:

* O endereço deverá ser alinhado à esquerda com a marca da autarquia ou empresa

alinhamento

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#autenvelopeoficio
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2.14. Pasta autarquias e empresas

2.14. pasta autarquias e empresas

formato 22x32cm (fechado) 
papel Supremo Duodesign 300g
4x0 cores
laminação fosca na parte externa
faca especial (bolsa interna com encaixe 
para cartão de visita)

* fonte corpo/entrelinha cor

Endereço: Myriad Pro regular 12/16 preto 70%

C 100  Y 100  K 10

C 100  Y 100  K 40

Y 5  K 15

Y 5  K25

centralizado

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#autpastas


| 54Manual de Identidade Visual 
Papelaria

2.15. Envelope CD

2.15. envelope CD

formato 12,5x12,5cm (fechado) 
papel offset 120g
4x0 cores

* fonte corpo/entrelinha cor

Endereço: Myriad Pro regular 7/10 preto 70%

C 100  Y 100  K 10

C 100  Y 100  K 40

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#envelopecd
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2.16. Bloco de notas

formato 15x21cm
papel offset 90g
1 cor

2.16. bloco de notas

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#blocodenotas
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2.17. Certificado

2.17. certificado

formato A4
papel couché fosco 180g
4x0 cores

Fonte do texto: Myriad Pro Regular e Bold
Cor do texto: preto
Corpo e entrelinha e definir,
de acordo com o tamanho do texto.

IMPORTANTE: para marcas de autarquias e 
empresas que não se encaixem nas áreas 
1 e 2, e/ou se houver mais de uma marca, 
consultar a Secretaria da Comunicação 
Social.

Em nome do Governo do Paraná concedo este certi�cado à família de

João Carlos da Silva Santos

que nessa data entra na casa que será seu novo lar,
construída com a força do trabalho da Administração Estadual,
em parceria com a Caixa Econômica Federal.

Laranjal, março de 2011

Nome
Cargo

Beto Richa
Governador do Paraná

CERTIFICADO

marca autarquia centralizada e alinhada 
pela base da Marca do Governo

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#certificado
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2.18. Publicidade legal

Arquivo formatado como modelo ao lado para 
aprovação da Secretaria da Comunicação Social.

Título: Myriad Pro Regular corpo 9 entrelinha 9
Texto: Myriad Pro Bold corpo 7 entrelinha 9

Cor do texto: preto

Margens mínimas: 2mm
Moldura: 1mm

Distância para início do texto: 5mm
Altura da Marca do Governo: 2cm

2.18. publicidade legal

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº xx/2011

Objeto: nonononononononononononononononononononononononononononononn-
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono.

Nome
cargo

2mm

2mm

2cm

2mm

5mm

moldura de 1mm

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#publicidade
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AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº xx/2011

Objeto: nonononononononononononononononononononononononononononononn-
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono.

Nome
cargo

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº xx/2011

Objeto: nonononononononononononononononononononononononononononononn-
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono.

Nome
cargo

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº xx/2011

Objeto: nonononononononononononononononononononononononononononononn-
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono
nononononononononononononononononononononononononononononononononono.

Nome
cargo

Manual de Identidade Visual 
Papelaria

2.19. Publicidade legal (exemplos)

modelo Secretarias modelo Secretarias + autarquias e empresas

modelo autarquias e empresas

2.19. publicidade legal modelos

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/papelaria.php#publicidadeexemplos
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Uma placa é a assinatura de uma obra. 
Deve ser facilmente visualizada e entendida 

por toda a população. É preciso que essa placa 
seja utilizada de forma padronizada para que 

transmita a coerência e dinamismo do trabalho 
do Governo do Estado.

03. SINALIZAÇÃO

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D E  V I S U A L
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3.1. Placas de obras

Essas placas são obrigatórias e devem ser
instaladas no início das obras, permanecendo

no local até o seu término. O tamanho da placa deverá ser 
definido em função do local da sua instalação e/ou do valor da 

obra, obedecendo à proporção 2x1

NOTA: quando houver mais de uma autarquia ou empresa 
assinando a placa, a área reservada à(s) marca(s) e 

aos dados da obra poderão ser ajustados para melhor 
aproveitamento dos espaços. Nestes casos, será necessária 

a aprovação da Secretaria da Comunicação Social.

Área para nome da obra Marca (pode conter secretaria)

Área para marca
das autarquias ou empresas

(ajustável)

Área para dados da obra
(ajustável)

3y y

y

y

3.1. placas de obras

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/sinalizacao.php#placaobras
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3.2. Exemplos (com uma autarquia ou empresa)

MARCA 
AUTARQUIA

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS
DO ESTADO DO PARANÁ

ANEL VIÁRIO
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3.3. Exemplos (com várias autarquias ou empresas)

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS
DO ESTADO DO PARANÁ

ANEL VIÁRIO
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3.4. Placas de obras (cavalete)

Placa cavalete 60x90cm

RECUPERAÇÃO 
DE RODOVIAS

Área para marca
das empresas e/ou autarquias

3.4. placa de obras cavalete

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/sinalizacao.php#placacavalete
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3.5. Placas de obras (pirulito)

Placa 160x260cm

RECUPERAÇÃO 
DE RODOVIAS

3.5. placa de obras modelo pirulito

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/sinalizacao.php#placapirulito
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3.6. Placas de inauguração

Estas placas serão instaladas para o evento 
de inauguração ou pós-entrega da obra e 

permanecerão no local.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Tamanho: 35x50cm
• Material: aço escovado
• Fixação: parafuso #20mm
• Letras gravadas por eletrocorrosão
• Corpo e entrelinha poderão ser ajustados 
conforme quantidade de texto, mas sempre 
nestas proporções.

* Consultar o cerimonial do Governo do Paraná.

3.6. placa de inauguração

Aos    dias do mês de                      de 2011
foi inaugurado(a) o(a)

NOME DA OBRA

sendo Governador do Paraná
Beto Richa

Secretário de (nome da Secretaria)
Nome do Secretário

Secretário de (nome da Secretaria)
Nome do Secretário

Myriad Pro Regular 35/45

Myriad Pro Bold 35/45

Myriad Pro Bold 50/45

2cm

4cm

3,5cm

10cm 1,5cm

centralizado

vista lateral

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/sinalizacao.php#placainauguracao
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3.7. Banners institucionais

Deverão seguir a proporção 4x7, sendo 
confeccionados em lona, acabamento com 
hastes nas extremidades para fixação em 

pedestal ou parede. A Marca do Governo sem 
ou com assinatura de Secretarias deverá ser 

centralizada horizontal e verticalmente.

Sugestões de tamanhos:
100x175cm
150x262cm
200x350cm

centralizado centralizado

centralizado
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3.8. Banners (assinatura)

Quando a marca do Governo assinar um banner 
ou peca gráfica junto com outras marcas, 

deve-se observar as regras para aplicação das 
marcas de autarquias e empresas (item 1.16 

deste manual). A Marca do Governo do Paraná 
deverá ficar à direita das outras.
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A frota do Governo do Paraná 
deve sempre estar identificada 

com a Marca. Os adesivos serão 
aplicados nos veículos, máquinas  

e equipamentos dos programas 
específicos ou de convênios.

ATEANÇÃO: Para impressão e recorte 
das películas utilizar somente os 
arquivos digitais fornecidos pela 

Secretaria da Comunicação Social. 

04. FROTA

M A N U A L  D E  I D E N T I D A D E  V I S U A L
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4.1. Veículos leves (cor clara)

Aplicação da Marca em película adesiva 
diretamente sobre as portas dianteiras e a 

traseira do veículo. A diagramação ao lado se 
aplica a qualquer modelo de veículo leve (Astra, 

Logan, Parati, Santana, Palio Weekend, Gol, 
etc) utilizando-se àreas planas, evitando-se a 

sobreposição em frisos e barras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Adesivos impressos em vinil cristal

60cm

25cm

18cm

15cm

4.1. veículo leve

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/frota.php#veiculoclara
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4.2. Veículos leves (cor escura)

Aplicação da Marca em película adesiva 
diretamente sobre as portas dianteiras e a 

traseira do veículo. A diagramação ao lado se 
aplica a qualquer modelo de veículo leve (Astra, 

Logan, Parati, Santana, Palio Weekend, Gol, 
etc) utilizando-se àreas planas, evitando-se a 

sobreposição em frisos e barras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Adesivos impressos em vinil cristal
• Usar a versão negativa da Marca 
   em 1 cor (branco)

60cm

25cm

18cm

15cm

4.2. veículo leve escuro

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/frota.php#veiculoescura
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70cm

18cm

Aplicação da Marca em película adesiva 
diretamente sobre as portas dianteiras e a traseira 

do veículo. A diagramação ao lado se aplica 
a qualquer modelo de veículo médio (Kombi, 
Ecosport, X-terra) utilizando-se àreas planas, 

evitando-se a sobreposição em frisos e barras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Adesivos impressos em vinil cristal

NOTA: Para aplicação em veículos escuros, 
seguir as especificações dadas no item 4.2 
deste manual

30cm

21cm

4.3. veículo médio

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/frota.php#veiculomedios
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Aplicação da Marca em película adesiva 
diretamente sobre as portas, o capô e a traseira 

do veículo, utilizando-se àreas planas, evitando-se 
a sobreposição em frisos e barras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Adesivos impressos em vinil cristal

40cm

capô

portas

traseira

4.4. ambulância

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/frota.php#ambulancia
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Aplicação da Marca em película adesiva 
diretamente sobre as portas, o capô e a traseira do 

veículo. Deverá ser adesivado em sua totalidade, 
conforme layout ao lado, utilizando-se àreas planas, 

evitando-se a sobreposição em frisos e barras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Adesivos impressos em vinil cristal

NOTA: Para aplicação em veículos escuros, 
seguir as especificações dadas no item 4.2 
deste manual

IMPORTANTE: para aplicação com 
autarquias e empresas, consultar a 
Secretaria da Comunicação Social.

centralizado no eixo da porta

centralizado no eixo do capô
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Aplicação da Marca em película adesiva 
diretamente sobre a lateral e a traseira do veículo.
Deverá ser adesivado em sua totalidade, conforme 

layout ao lado, utilizando-se àreas planas, 
evitando-se a sobreposição em frisos e barras.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Adesivos impressos em vinil cristal
• Película adesiva opaca PRETA recortada 
para o lettering “www.pr.gov.br” em 
Myriad Pro Regular
• Numeração em tinta automotiva

NOTA: Para aplicação em veículos 
escuros, seguir as especificações dadas 
no item 4.2 deste manual

IMPORTANTE: para aplicação com 
autarquias e empresas, consultar a 
Secretaria da Comunicação Social.

centralizado

centralizado
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4.7. Autarquias e empresas em veículos leves

Para a aplicação de marcas de autarquias e 
empresas em frota do Governo, primeiramente deve-

se obdecer as relações estabelecidas neste manual 
(item 1.16).

A ALTURA padrão da Marca do Governo do Paraná, 
para aplicação em veículos leves, será 25cm para as 

laterias e 18cm para a traseira.

IMPORTANTE: estas orientações devem 
ser seguidas para marcas das autarquias 
e empresas que ocupem a área 1 ou 2 da 

relação estabelecida (pág 1.16). Quando a àrea 
com melhor aproveitamento for a 3, consultar 

a Secretaria da Comunicação Social.

NOTA: Para aplicação em veículos escuros, seguir 
as especificações dadas no item 4.2 deste manual, 

bem como verificar a aplicação da marca da 
autarquia em fundo escuro. 

25cm

18cm

conjunto centralizado

conjunto centralizado

4.7. veículo leve autarquias e empresas

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/frota.php#autveiculosleves
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Para a aplicação de marcas de autarquias e 
empresas em frota do Governo, primeiramente deve-

se obdecer as relações estabelecidas neste manual 
(item 1.16).

A ALTURA padrão da Marca do Governo do Paraná, 
para aplicação em veículos médios, será 30cm para 

as laterias e 21cm para a traseira.

IMPORTANTE: estas orientações devem 
ser seguidas para marcas das autarquias 
e empresas que ocupem a área 1 ou 2 da 

relação estabelecida (pág 1.16). Quando a àrea 
com melhor aproveitamento for a 3, consultar 

a Secretaria da Comunicação Social.

NOTA: Para aplicação em veículos escuros, seguir 
as especificações dadas no item 4.2 deste manual, 

bem como verificar a aplicação da marca da 
autarquia em fundo escuro. 

30cm

21cm

conjunto centralizado

conjunto centralizado

4.8. veículo médio autarquias e empresas

http://www.comunicacao.pr.gov.br/identidadevisual/frota.php#autveiculosmedios
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Todos os arquivos sinalizados neste manual 
encontram-se disponíveis para download em

comunicacao.pr.gov.br

Qualquer dúvida, consultar a 
Secretaria da Comunicação Social.


