


A idéia é passar confiaça, como 
símbolo da gestão, o amor que 

todos tem pela querida cidade de 
Berilo. A marca, denota a 

importância de que JUNTOS 
FAZEMOS MAIS.

Neste caso se optou por pessoas, 
coração, família demorando o 

carinho e o desenvolvimento que 
todos querem. A utilização de cores 

condizente com os valores 
definidos.

Força, amor e crescimentos.



A marca será apresentada
em 2 versões: versão vertical
e horizontal.



Para manter a devida integridade
da marca, a mesma não deverá

ultrapassar o limite mínimo de 25
milímetros de largura. A aplicação
em formato inferior é vedada, por
trazer prejuízo ao reconhecimento
e legibilidade da mesma. No caso
da versão horizontal, o limite será

de 20 milímetros



A versão policromática chapada
deve ser utilizada estritamente
para casos de reprodução nos

quais não seja possível a impresão
de degradês como é o caso da

serigrafia



Em casos onde a aplicação da
marca em cores seja inviável, seja

por limitação de custos ou
de processos de reprodução,

pode-se optar pelo uso da versão
em escala de cinzas ou sua versão

monocromática.



O uso da versão em negativo é
permitido em casos excepcionais.
É indicada apenas em fundos com
cores chapadas que permitam bom

contraste e leitura.
Pode ser aplicada também sobre

preto, quando o logotipo não puder
ser reproduzido em cor.



A tipografia é um elemento
fundamental para a consolidação

de qualquer identidade visual.
A tipografia utilizada nesse caso,
tanto para o logotipo quanto para
a assinatura da marca é a Trajan
PRO em sua versão bold na caixa

alta.



A base do sistema modular é
o quadrado. Com ele pode-se

estabelecer um módulo padrão e,
desta forma, criar uma estrutura
para a construção da identidade

visual.
Essa grade de construção permite

visualizar a proporção, a fim de
evitar possíveis distorções que

possam descaracterizá-la.
A malha deve ser seguida em casos

de reprodução da marca onde
não há garantia na precisão das

proporções.
Nesse caso, a grade de construção

será usada na relação de 7 X
8 módulos. E de 18 X 5 para a

vaersão horizontal.



Com o intuito de preservar
a integridade da marca,

estabeleceu-se uma medida para 
a margem de segurança que 

protege a marca de interferências 
causadas por outros elementos 

posicionados próximos dela.



É proibida a aplicação da marca
diretamente sobre fundos que
possam prejudicar sua leitura.

A marca pode ser aplicada
diretamente sobre imagens
e texturas, desde que sua

legibilidade seja preservada
devendo ser utilizado um box

branco, que obedeça a regra de
área de segurança definida.



Alterações nos padrões 
cromáticos,

ou distorção formal da marca
não devem ocorrer em 

nenhuma
hipótese.



Assinatura das Secretarias 
entram, centralizadas, na cor 

cinza (60% de preto), ou, quando 
forem mais de uma, entram do 

lado esquerdo da marca 
alinhadas à direita.



Outras marcas entram ao lado
esquerdo da marca, em formato
que obedeça as proporções do

gráfico ao lado.



Lázaro

Praça do Divino nº 10 – Berilo -MG - Telefone: (33) 3535-1021 Email:
gabinete@berilo.mg.gov.br / Horário: Seg–Sex 08:00 às 11:00-13:00 às 16:00

Praça do Divino nº 10 – Berilo -MG - Telefone: (33) 3535-1021 Email:
gabinete@berilo.mg.gov.br / Horário: Seg–Sex 08:00 às 11:00-13:00 às 16:00



Formato sugerido: 2,40 x 1,35m



Formato sugerido: 2,50 x 1,50m



Formato sugerido: 5,00 x 2,00m



Formato sugerido:50 x 80cm
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A marca deve ser aplicada em
conjunto com Secretarias ou marca

de parceiros, obedecendo uma
malha de acordo com o gráfico



A marca ficará localizada
(preferencialmente) no canto

inferior direito ou na canto
superior direito, com uma faixa nas

cores azul e verde livrando
a marca. Nos casos de anúncios
com cores ou imagens de fundo,
livraremos a marca do fundo com

um box branco.








