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1. Nova Marca

atualização do logotipo do Sinsej destaca a atuação dinâmica do sindicato,
enfatizando a ideia de movimento. O design plano com ampliação da perspectiva para destacar profundidade e projeção da seta atribui mais fluidez e
velocidade ao símbolo escolhido para representar o Sinsej.
As fontes “Eras Bold ITC”, usada na sigla “Sinsej”, e “Eras Medium ITC”, no nome
“Sindicato dos Servidores Públicos de Joinville e Região”, foram definidas devido o
traço mais natural e leve inclinação para a direita, sugerindo aspectos humanos e
reforçando o movimento já explícito no símbolo da seta em projeção.
Neste novo modelo a representatividade da relação com a CUT mantém-se com o
logo da Central Única dos Trabalhadores conectado diretamente à sigla “Sinsej” e
abrindo espaço para maior destaque do nome do sindicato por extenso. O que dá
evidência ao nome do sindicato em situações que sejam importantes demonstrar a
presença e engajamento da organização.

A. Logotipo reformulado
• Destaque à ação de movimento com perspectiva e variação de cores.
• Fonte da família “Eras” reforçam aspecto humano e movimento
• Logo da CUT mais integrado ao conjunto
• Destaque ao nome do Sindicato para maior visibilidade

Considerando o princípio de defesa da classe trabalhadora apoiado pela instituição,
as cores vermelho (relacionada historicamente a esta ideologia), cinza e preto continuarão sendo a base para a arte principal do logotipo. O vermelho ganhou um tom
levemente mais sóbrio para diminuir seu brilho e definir a imagem com mais precisão
em fundos claros. O degradê no início da seta foi mantido, mas desta vez desviado
da ponta que se projeta, quebrando a ideia de ciclo do modelo anterior e indicando
a aceleração do elemento que parte de um fundo infinito, ganha energia – transição
para o vermelho e perspectiva – e, por fim, avança aos novos rumos.

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS
MUNICÍPIOS DE JOINVILLE, GARUVA E ITAPOÁ

B. Logotipo antigo
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2. Aplicações
Dê preferência ao uso do logo do Sinsej da forma original, colorido e em fundo branco.
Caso necessite cercar a logo, a distância mínima da borda é igual ao espaço entre a
sigla “Sinsej” e o nome do sindicato por extenso. A máxima deve ser duas vezes o mesmo
valor, como exemplificado nas abaixo. As distâncias equivalem a 10% e 20% da altura
total do logo. A medida deve ser aplicada em todos os lados.

100%
10%
O logo pode ser usado também sem o nome do sindicato por extenso
nos casos de impressão que torne inviável a leitura do nome. Caso
cercado, a distância mínima das bordas deve ser de 10% a altura
total do logo e a máxima de 20% da altura total. Lembrando que a
altura total deve ser medida da ponta da seta até a base dela.

10%

10%

Avalie bem a necessidade de usar somente a seta com identificação
do sindicato.

10%
A. Distância mínima da borda de contorno

B. Distância máxima da borda de contorno
Quando aplicado em fundo colorido, dê preferência em aplicações em fundo claro e
nunca aplique em fundos escuros que tornem ilegível ou dificulte a visualização de qualquer elemento de composição do logotipo.

Legenda sinalização
Permitido usar

Proibido usar

Pense bem antes de usar
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2.1 Uso em preto e branco
Quando usado em preto e branco, há a possibilidade de usar o logotipo em três variações, o que permite a aplicação em diferentes tonalidades de fundos, dando versatilidade de acordo com as necessidades gráficas – principalmente no caso de impressão em
duas cores ou estampas. Abaixo, alguns exemplos de aplicação. Use estes exemplos com
o referência para aplicação em cores diversas e, claro, bom senso.

Evite usar as aplicações em branco em fundos muito claros e as em preto ou tons de
cinza em fundos muito escuros. Em particular, ao utilizar as aplicações em cinza, evite
fundos com cores brilhantes, pois eles ofuscam o cinza, dificultando o reconhecimento
do logotipo.

É importante ressaltar que para usar o logo em preto e branco deve-se usar o arquivo fornecido em preto e
branco, já que o tom de cinza foi trabalho para manter o destaque obtido com a cor vermelha na logo colorida.
NUNCA CONVERTA O LOGO COLORIDO EM PRETO E BRANCO.

4

2.2 Uso em fotografias
20%

Ao aplicar o logotipo em
fotografias, deve-se cuidar
com a composição com a
imagem fotográfica. Quando a imagem possuir muitos
elementos de fundo, utilize
a logo cercada com fundo
branco (foto A), o que preserva a visualização do logo.

20%

100%
10%

Em situações onde há espaço com fundo mais uniforme,
verifique se o fundo é claro
ou escuro, podendo aplicar o
logotipo colorido ou branco
(fotos B e C respectivamente).
A largura da aplicação não
pode ultrapassar 30% da
largura de fotos horizontais e
35% da largura das verticais.
A distâncias das margens
deve ser de 20% da altura
do logotipo.
Em caso de aplicação em
arte mais elaborada, siga os
princípios apresentados aqui
e os que constam no item 2.1
deste manual.

B

A
Seja prudente ao usar fotografias como fundo de material gráfico e verifique se a
marcação nas fotos não entrará em conflito com demais assinaturas presentes no
material gráfico. Questione-se sempre sobre a redundância de informações. Lembre-se que quando o foco for a imagem, alinhe o logotipo nas extremidades da foto,
quando a foto for apenas um fundo, alinhe de acordo com a arte definida.
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3 Elementos de composição para material de uso interno
Nos materiais de uso interno como papelaria e sinalizações,
pode-se utilizar o logotipo e seus componentes de quatro
formas diferentes: logotipo completo, logotipo somente com
sigla e seta, seta em colorida ou seta cinza.

A. Logo completo

C. 10% de opacidade

Em materiais distribuídos a terceiros, como envelopes, cartão
de visitas, papel timbrado e bloco de anotações, deve constar o endereço das três sedes do Sinsej, endereços virtuais e
necessariamente o logo com nome completo do sindicato.
Tanto endereço físico como demais informações desse tipo
de material, como nome de membros, devem ser escritos
com as fontes da família Eras (Medium e Light).
Quando utilizado para preenchimento de espaço, a seta em
cinza ou transparência pode sangrar na página, sendo que a
sangria preferencialmente não ultrapasse 30% da largura da
seta. Caso haja necessidade, deve-se cuidar para que a identificação do símbolo não se perca. Evite rotacionar a seta, caso o
faça, ela deve sempre ser projetada para cima e para à direita.
A seta em cinza pode ser aplicada com 20%, 10% ou 5%
de preto. Só use transparência quando realmente necessitar de transparência. Prefira aplicar transparência quando
a seta usar 20% ou 10% de preto, e a opacidade aplicada
deve ser de 50% para ambas ou o mínimo de 25% para a
seta que usa 20% de preto.
Quando aplicar transparência ao logotipo colorido o mínimo de opacidade é de 10%. Evite usar transparência no
logo completo.

30%

D. 25% de opacidade

B. Logo sigla.
Opaco e com
10% mínimo de
opacidade

E. Área de sangria permitida

F. Exemplo de uso da fonte Eras.
Eras Medium ITC
The quick brown fox jumps over a lazy dog
www.sinsej.org.br | sinsej@sinsej.org.br | Facebook: Sinsej

Nome Completo

1234567890QWERTYUIOPASDFGHJKLÇZXCVBNM
,.;?”’~´`!@#$%¨&*()__+-=|\/
Eras Light ITC

Cargo na diretoria
Joinville - Rua Lages, 84, Centro. Fone: (47) 3433 6966.
Garuva - Av. Celso Ramos, 1846, sala 1. Fone: (47) 3455 0967.
Itapoá - Rua Mariana Michel’s Borges, 271, sala 3. Fone: (47) 3443 1763.
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The quick brown fox jumps over a lazy dog
1234567890QWERTYUIOPASDFGHJKLÇZXCVBNM
,.;?”’~´`!@#$%¨&*()__+-=|\/

4. Papelaria
• Formato 21 cm x 29,7 cm (A4).
• Quatro cores. Necessárias para atingir
a tonalidade adequada do vermelho.
• Papel off-set 90 g/m2
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2.1 R
 ecomendações
de impressão

Nome Completo
Cargo na diretoria
Joinville - Rua Lages, 84, Centro. Fone: (47) 3433 6966.
Garuva - Av. Celso Ramos, 1846, sala 1. Fone: (47) 3455 0967.
Itapoá - Rua Mariana Michel’s Borges, 271, sala 3. Fone: (47) 3443 1763.
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Joinville - Rua Lages, 84, Centro. Fone: (47) 3433 6966.
Garuva - Av. Celso Ramos, 1846, sala 1. Fone: (47) 3455 0967.
Itapoá - Rua Mariana Michel’s Borges, 271, sala 3. Fone: (47) 3443 1763.

www.sinsej.org.br
sinsej@sinsej.org.br
Facebook: Sinsej

C. Envelope para A4
• Formato 24 cm x 34 cm (fechado).
• Quatro cores. Necessárias para atingir a tonalidade
adequada do vermelho.
• Papel off-set 120 g/m2

A. Cartão de visita
• Formato 5 cm x 9 cm.
• Quatro cores. Necessárias para atingir a tonalidade
adequada do vermelho.
• Papel Couche fosco 330g/m2
• Acabamento com laminação fosca nos dois lados.

9,1&2

&257(

www.sinsej.org.br | sinsej@sinsej.org.br | Facebook: Sinsej

6$1*5$'2,60,/Ë0(7526

Em primeira instância, foram redefinidos cartão de visitas,
papel timbrado, no formato A4 e envelope para papel A4,
formato 24 cm L x 34 cm A.

B. Papel A4 timbrado

7526

Materiais usados pelo Sinsej ganharam nova roupagem
para se adequarem à reformulação do logo.

Joinville - Rua Lages, 84, Centro. Fone: (47) 3433 6966.
Garuva - Av. Celso Ramos, 1846, sala 1. Fone: (47) 3455 0967.
Itapoá - Rua Mariana Michel’s Borges, 271, sala 3. Fone: (47) 3443 1763.

www.sinsej.org.br
sinsej@sinsej.org.br
Facebook: Sinsej
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5. Tipologia para uso na comunicação institucional
Para utilização no material institucional, recomenda-se o padronização de fontes utilizando a família Futura. Seu desenho
e apresentação limpa tanto em sinalização como em textos
impressos ou web lhe tornam uma fonte versátil para uso.
Recomenda-se limitar o uso das fontes da seguinte forma:

A. Futura Md BT Bold
Em títulos de panfletos, folders e banners ou em textos de
outdoor. Por ser uma fonte mais pesada, deve ser utilizada
em material que indique maior firmeza de postura sindical

B. Futura Md BT Medium
Usada em subtítulos ou algum texto pequeno que complemente o título e cuja intenção seja despertar mais a atenção do leitor.

Futura Md BT Bold
The quick brown fox jumps over a lazy dog
1234567890QWERTYUIOPASDFGHJKLÇZXCVBNM
,.;?”’~´`!@#$%¨&*()__+-=|\/
Futura Md BT Medium
The quick brown fox jumps over a lazy dog
1234567890QWERTYUIOPASDFGHJKLÇZXCVBNM
,.;?”’~´`!@#$%¨&*()__+-=|\/

C. Futura Lt BT Light
Já esta fonte destina-se aos textos mais longos do material
de comunicação.

Outras fontes dessa família podem ser utilizadas na necessidade de flexibilizar a dinâmica gráfica do material desenvolvido pela comunicação do Sinsej, no entanto, o uso das
fontes citadas aqui devem atender às necessidades gerais
do setor.

Futura Lt BT Light
The quick brown fox jumps over a lazy dog
1234567890QWERTYUIOPASDFGHJKLÇZXCVBNM
,.;?”’~´`!@#$%¨&*()__+-=|\/
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6. Paleta de cores
Foram definidas 17 cores para compor os materiais
gráficos desenvolvidos pela comunicação do Sinsej.
Baseados nas cores definidas inicialmente para compor
o Jornal do Sinsej.
Pensando na harmonia entre as cores, foram escolhidas
cores complementares a estas e outras partindo de tonalidades próximas e suas respectivas complementares. O
que facilita a composição de cores e fornece uma gama
de tonalidades quentes e frias, atendendo às mais diversas
mensagens transmitidas pelo material de comunicação.
Ao lado pode-se verificar as cores e a composição baseada na escala CMYK. Não necessariamente todas cores
devem ser utilizadas, mas esta é uma variedade que podes ser utilizada de acordo com as necessidades gráficas
do setor de comunicação.

Preto

C=15 M=100 Y=100 K=0 C=0 M=100 Y=100 K=66

C=0 M=17 Y=100 K=69

C=0 M=80 Y=100 K=0

C=0 M=20 Y=60 K=5

C=9 M=3 Y=100 K=0

C=74 M=3 Y=100 K=0

C=64 M=45 Y=72 K=47

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

C=100 M=0 Y=0 K=34

C=100 M=83 Y=0 K=31

C=64 M=55 Y=52 K=27

C=36 M=45 Y=48 K=73

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

C=85 M=0 Y=0 K=0
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C=80 M=97 Y=0 K=0

C=26 M=97 Y=0 K=0

C=0 M=91 Y=6 K=0
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