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APRESENTAÇÃO

Neste manual estão definidas todas as possibilidades de uso da identidade 
visual do Governo do Estado de Rondônia. Este manual destina-se apenas à 
visualização da marca e suas aplicações seguem normas rígidas de utilização. 
É importante lembrar que qualquer utilização da marca e as peças criadas com 
sua aplicação devem, obrigatoriamente, ter a aprovação da Superintendência 
Estadual de Comunicação (Secom).
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No Brasão das Armas do Estado de Rondônia, o primeiro elemento é a espada do 
Marechal de Campo Cândido Mariano da Silva Rondon, que dá nome ao Território 
Federal e depois ao Estado da República Federativa do Brasil; à direita, um ramo de 
cacau representa a cultura agrícola nativa; à esquerda, um ramo de café representa 
a cultura agrícola trazida pelos imigrantes. 

Os trilhos em forma de “U” representam a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 

O escudo formado pelo quadrado central azul com os quatro cantos em formato de 
losango, contornado por linhas em vermelho (sangue dos combatentes) e prata 
(armas), representa o formato das muralhas do Real Forte Príncipe da Beira, 
fortaleza construída pelo reino de Portugal, entre 1776 e 1783, às margens do Rio 
Guaporé, fronteira entre o Brasil e a Bolívia. 

Em seu interior, uma estrela branca que emite uma cauda nas cores amarela e 
verde representa a marca do então Governador Jorge Teixeira de Oliveira, que 
conduziu a transformação do Território Federal em Estado da União.

O número 1943, à esquerda, representa o ano da criação do Território Federal do 
Guaporé e o número 1981, à direita, o ano em que o Estado de Rondônia foi 
emancipado.

Foi criado por Marco Aurélio do Nascimento, no ano de 1980, e adotado pelo Estado 
de Rondônia em 1981.

O Brasão foi reestilizado para o uso na comunicação do Governo em 2015.
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O USO DO BRASÃO
O Brasão das Armas do Estado de Rondônia foi reestilizado para o uso na comunicação do Governo do 
Estado. Com isso, a comunicação deixa de usar marcas de gestão para usar um símbolo estadual, 
independente e imparcial.
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A MARCA

A marca “Governo do Estado de Rondônia” tem caráter misto, ou seja, é figurativa (BRASÃO) e nominativa (LOGOTIPO).
A marca deve ser preservada e apresentada sempre em conformidade com o padrão e normas deste manual. 
Deve-se dar preferência às versões da marca disponibilizadas pela Secom, evitando refações e adaptações.
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APLICAÇÃO HORIZONTAL - PROPORÇÕES

Os dois elementos da marca do Governo do Estado de Rondônia são dispostos em uma proporção de design. A grade mostrada 
fornece a proporção adequada ao layout da marca, onde a altura do Brasão de Armas é 10x; a distância entre o Brasão de Armas e o 
logotipo é de 1x; a altura da palavra “Rondônia” é 3x; Governo do Estado de 1,5x, com separação de 1/2x entre as duas últimas citadas.

X

10x

3x

1/2x

1,5x
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x

3x

1,5x

APLICAÇÃO VERTICAL - PROPORÇÕES

Na aplicação vertical temos uma altura de 10x para o Brasão de Armas; 3x para a palavra “Rondônia”; 
1,5x para Governo do Estado de Rondônia; todos separados por 1x.

10x
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1/2x

1/2x

1/2x

1/2x

ÁREA DE EXCLUSÃO - APLICAÇÃO HORIZONTAL

Deve-se manter uma zona de exclusão sistemática em torno da marca “Governo do Estado de Rondônia”. Este espaço representa a distância mínima entre o logotipo, símbolo e qualquer outro elemento de design 
ou texto. A distância mínima deve ser respeitada, conforme diagrama. Entretanto, para obter melhores resultados, recomenda-se utilizar, sempre que possível, uma reserva maior que o requisito mínimo.
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10x

ÁREA DE EXCLUSÃO - APLICAÇÃO VERTICAL

Deve-se manter uma zona de exclusão sistemática em torno da marca “Governo do Estado de Rondônia”. Este espaço representa a distância mínima entre o logotipo, símbolo e qualquer outro elemento de design 
ou texto. A distância mínima deve ser respeitada, conforme diagrama. Entretanto, para obter melhores resultados, recomenda-se utilizar, sempre que possível, uma reserva maior que o requisito mínimo.

x

1/2x

1/2x

1/2x

1/2x
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TIPOLOGIAS

PRIMÁRIA (TIPOLOGIA DA MARCA) SECUNDÁRIA (TIPOLOGIA COMPLEMENTAR)

A tipologia da marca “Governo do Estado de Rondônia” foi construída baseada nas fontes da família TRADE e DIN, tendo como apoio (textos, complementos etc.) 
a fonte RONNIA. Toda papelaria referente à marca “Governo do Estado de Rondônia” deve ser composta por essas fontes. 

Trade Gothic Std Bold

AÁÀÂÃBCÇDEÉÊF
GHIÍJKLMNOÓÒÔ
ÕPQRSTUÚVWXYZ
aáàâãbcçdeéêf
ghiíjklmnoóòô
õpqrstuúvwxyz
1234567890

Ronnia Regular

AÁÀÂÃBCÇDEÉÊF
GHIÍJKLMNOÓÒÔ

ÕPQRSTUÚVWXYZ
aáàâãbcçdeéêf
ghiíjklmnoóòô
õpqrstuúvwxyz

1234567890

Ronnia Light

AÁÀÂÃBCÇDEÉÊF
GHIÍJKLMNOÓÒÔ

ÕPQRSTUÚVWXYZ
aáàâãbcçdeéêf
ghiíjklmnoóòô
õpqrstuúvwxyz

1234567890

DIN Medium

AÁÀÂÃBCÇDEÉÊF
GHIÍJKLMNOÓÒÔ

ÕPQRSTUÚVWXYZ
aáàâãbcçdeéêf
ghiíjklmnoóòô

õpqrstuúvwxyz
1234567890
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20mm

30mm

REDUÇÃO MÁXIMA

TAMANHO REAL

Para que seja mantida a integridade dos elementos e a legibilidade da marca nominativa, recomenda-se que o 
menor tamanho para reprodução não seja inferior ao estabelecido nas figuras acima.
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CORES DA MARCA

As cores também são elementos importantes da marca “Governo do Estado de Rondônia” e devem ser respeitadas em suas composições 
registradas neste manual. Acima você encontra os tons exatos de cada cor para impressões em policromia (CMYK), versões eletrônicas 
(RGB) e impressões em cores sólidas (aqui definidos pelo registro correspondente na tabela Pantone).

PANTONE 143 C
C:0 M:33 Y:85 K:0
R:250 G:81 B:51
#FAB533

PANTONE 2945C
C:100 M:70 Y:0 K:0
R:0 G:79 B:159
#1D1D1B

PANTONE 7739 C
C:100 M:0 Y:100 K:0
R:47 G:154 B:27
#2E9A41

PANTONE 107C
C:75 M:0 Y:100 K:0
R:255 G:237 B:0
#FFED00

PANTONE 185 C
C:100 M:80 Y:0 K:0
R:228 G:3 B:45
#E4032D

AZUL RONDÔNIA AMARELO RONDÔNIA VERDE RONDÔNIA LARANJA RONDÔNIA VERMELHO RONDÔNIA
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VARIANTES DE CORES - MARCA HORIZONTAL

CORES COMPOSTAS CORES SÓLIDAS

CORES MONOCROMÁTICAS TONS DE CINZA

A marca do Governo do Estado de Rondônia tem versão em cores compostas com luz, sombra e gradientes: seu uso é principalmente para meios eletrônicos como TV e internet. A versão em cores sólidas tem melhor 
definição em impressos, principalmente quando a dimensão da peça ou limites técnicos exijam cores absolutas sem gradientes. Admite-se também a utilização da marca em versões monocromáticas, quando existam 
situações em que as limitações de aplicação e reprodução impeçam outra opção, inclusive em casos do uso de somente uma cor da paleta deste manual. A versão escala de cinza deve ser utilizada sempre na cor 
preta, e será aplicada naquelas situações em que as limitações de reprodução impeçam outra opção (anúncio p/b de jornal, por exemplo).
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VARIANTES DE CORES - MARCA VERTICAL

A marca do Governo do Estado de Rondônia tem versão em cores compostas com luz, sombra e gradientes: seu uso é principalmente para meios eletrônicos como TV e internet. A versão em cores 
sólidas tem melhor definição em impressos, principalmente quando a dimensão da peça ou limites técnicos exijam cores absolutas sem gradientes. Admite-se também, a utilização da marca em 
versões monocromáticas, quando existam situações em que as limitações de aplicação e reprodução impeçam outra opção, inclusive em casos do uso de somente uma cor da paleta deste manual. 
A versão escala de cinza deve ser utilizada sempre na cor preta, e será aplicada naquelas situações em que as limitações de reprodução impeçam outra opção (anúncio p/b de jornal por exemplo). 

CORES COMPOSTAS CORES SÓLIDAS

CORES MONOCROMÁTICAS TONS DE CINZA
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APLICAÇÃO EM FUNDO ESCURO

A utilização da marca em fundo escuro deve ser usada em casos excepcionais. A aplicação deve ser utilizada quando o fundo 
compete com as cores da marca, prejudicando o contraste da marca e sua visualização. A tipologia pode ser trazida para 
o negativo, vazado, quando necessário, como nos exemplos aqui propostos. Comumente usado em assinaturas eletrônicas. 
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APLICAÇÃO ESPECIAL - SELO VERDE

Para casos especiais, como fachadas, frota, brindes que exijam um destaque maior. Usado também 
em publicidade para fundos compostos, conforme exemplos da página 18. 
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APLICAÇÃO ESPECIAL - SELO AZUL

Para casos especiais, como fachadas, frota, brindes que exijam um destaque maior. Usado também 
em publicidade para fundos compostos, conforme exemplos da próxima página. 

17
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APLICAÇÃO DO SELO SOBRE FUNDOS

Com o propósito de isolar a marca de fotos ou fundos compostos que possam prejudicar a leitura, 
é indicado o uso do selo.
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APLICAÇÃO ESPECIAL HORIZONTAL CONJUNTA COM SECRETARIAS

Os nomes das secretarias devem estar sempre acompanhados da marca do Governo do Estado de Rondônia, 
conforme os exemplos aqui apresentados. É vetado o uso de siglas em materiais que acompanhem a logo do governo.

x

x1/2x1/2x

Secretaria de Estado da
Saúde

Secretaria de Estado da
Educação

x1/2x

Secretaria de Estado da
Agricultura

x

x
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APLICAÇÃO ESPECIAL VERTICAL CONJUNTA COM SECRETARIAS

Os nomes das secretarias devem estar sempre acompanhados da marca do Governo do Estado de Rondônia,
conforme os exemplos aqui apresentados.

1/2x

x

x

Secretaria de Estado da
Saúde

Secretaria de Estado da
Educação

x

3/2x

x

Secretaria de Estado da
Segurança, Defesa e

Cidadania

1/2x

1/2x

x

1/2x

Secretaria de Estado da
Educação
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APLICAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA HORIZONTAL COM MARCAS 

Primando pelo equilíbrio de formas e pela boa visualização, na aplicação horizontal de assinatura
conjunta, a marca “Governo do Estado de Rondônia” a ser aplicada será a versão horizontal.

x

xx

21



MANUAL DE MARCA V 2.0 / 2019 - GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

APLICAÇÃO ESPECIAL CONJUNTA VERTICAL COM MARCAS

Primando pelo equilíbrio de formas e pela boa visualização, na aplicação vertical de assinatura conjunta, a marca “Governo do Estado de 
Rondônia” a ser aplicada será a versão horizontal. As Secretarias de Estado são representantes do trabalho do Governo do Estado de 
Rondônia, por isso seus nomes devem estar sempre associados à marca, agregando assim, mais  força à assinatura de ambos.

x

3/2x

x

x
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EMPRESA
PRIVADA

A p o io/ Pat r o c ín io :Rea l i z aç ão :

Secretaria de Estado da
Saúde

Patr o c ín io : A p o io :Rea l i z aç ão :

MARCA
PREFEITURA
MUNICIPAL

EMPRESA
PRIVADA

Patr o c ín io :A p o io :Rea l i z aç ão :

Secretaria de Estado da
Saúde

x

x

x

1/2x

1/2x

1/2x
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APLICAÇÃO ESPECIAL HORIZONTAL EM PATROCÍNIOS

Nos casos em que diversas entidades participem do mesmo projeto como apoiadores, realizadores, parceiros ou patrocinadores, as marcas deverão ser organizadas conforme os exemplos desta página. O 
excesso de marcas prejudica a estética da peça e não traz benefício nem ao patrocinador nem ao patrocinado. É indispensável o bom senso nesse caso. Observe as regras de assinaturas e suas reservas de 
integridade. Consultar sempre a Secom antes de publicar qualquer material em que haja a aplicação da marca “Governo do Estado de Rondônia” e ou secretaria, órgão ou entidade.
Conforme já visto neste Manual de Marca, a reserva de integridade deve ser mantida. De preferência, as marcas ligadas ao Governo do Estado devem estar agrupadas, e, à sua esquerda, deverão estar as marcas 
referentes ao município, seguidas de empresas privadas ou independentes. O Governo e as suas secretarias levam o crédito juntos pelos patrocínios, apoios ou realizações, evitando assim a desconstrução da 
imagem de unidade do Poder Executivo Estadual.
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APLICAÇÃO ESPECIAL VERTICAL EM PATROCÍNIOS

O bloco de assinatura também pode ser vertical, caso otimize 
a peça publicitária. A regra de reserva de integridade é mantida.

x

1/2x

1/2x

1/2x

Patroc ínio:

Real ização:

Apoio:

Secretaria de Estado da
Educação
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Secretaria de Estado da
Educação

DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS - APLICAÇÃO ESPECIAL

Nas assinaturas com mais de um departamento, órgão ou entidade, deve-se observar o grau de envolvimento com o que está sendo comunicado. A marca do Governo do Estado de 
Rondônia ficará sempre à direita ou abaixo do conjunto. Os demais órgãos ou entidades serão distribuídos, nas assinaturas horizontais, da direita para a esquerda e, quando assinado 
verticalmente, de baixo para cima, conforme os exemplos acima.

Secretaria gestora,
departamento ligado
ou parceiro

Secretaria gestora

Secretaria de Estado da
Saúde

Agência de
Vigilância em Saúde

Secretaria de Estado da
Saúde

Secretaria gestora,
departamento ligado
ou parceiro

Secretaria gestora

Superintendência Estadual de
Comunicação
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APLICAÇÃO HORIZONTAL CONJUNTA COM SECRETARIAS - USO REGULAR

Diferente da aplicação especial, a marca regular é aplicada em casos que não exijam um destaque maior, como documentos internos e 
papelaria básica do Governo do Estado de Rondônia. O nome das secretarias deve estar sempre acompanhado da marca do Governo do 
Estado de Rondônia, conforme os exemplos aqui apresentados. 

xx

x1/2x1/2x

Secretaria de Estado da
Saúde

Secretaria de Estado da
Educação
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APLICAÇÃO VERTICAL CONJUNTA COM SECRETARIAS - USO REGULAR

O nome das secretarias deve estar sempre acompanhado da marca do Governo do Estado de Rondônia, 
conforme os exemplos aqui apresentados.

x

x

1/2x

x

x

Secretaria de Estado da
Saúde

Secretaria de Estado da
Educação

x

x

3/2x

x

Secretaria de Estado da
Segurança, Defesa e

Cidadania

1/2x

Secretaria de Estado da
Educação
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APLICAÇÃO HORIZONTAL CONJUNTA COM MARCAS - USO REGULAR

Primando pelo equilíbrio de formas e pela boa visualização, na aplicação horizontal de assinatura
conjunta, a marca “Governo do Estado de Rondônia” a ser aplicada será a versão horizontal.

x

xx
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APLICAÇÃO VERTICAL CONJUNTA COM MARCAS - USO REGULAR

Primando pelo equilíbrio de formas e pela boa visualização, na aplicação vertical de assinatura conjunta, a marca “Governo do Estado de Rondônia” a ser 
aplicada será a versão horizontal. As Secretarias de Estado e autarquias, órgãos da Administração Pública Direta e indireta são representantes do trabalho 
do Governo do Estado de Rondônia, por isso seus nomes devem estar sempre associados à marca, agregando assim mais força à assinatura de ambos.

x

3/2x

3/2x

x
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Secretaria de Estado da
Educação

Superintendência Estadual de
Comunicação

Secretaria de Estado da
Saúde

Agência de
Vigilância em Saúde

Secretaria de Estado da
Saúde

Secretaria gestora,
departamento ligado
ou parceiro

Secretaria gestora

Secretaria gestora,
departamento ligado
ou parceiro

Secretaria gestora

30

DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS - USO REGULAR

Nas assinaturas com mais de um departamento, órgão ou entidade, deve-se observar o grau de envolvimento com o que está sendo comunicado. A marca do Governo do Estado de Rondônia ficará sempre à direita ou 
abaixo do conjunto. Os demais órgãos ou entidades serão distribuídos, nas assinaturas horizontais, da direita para a esquerda e, quando assinado verticalmente, de baixo para cima, conforme os exemplos ao lado.
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APLICAÇÃO HORIZONTAL EM PATROCÍNIOS - USO REGULAR

Conforme já visto neste Manual de Marca, a reserva de integridade deve ser mantida. De preferência, as marcas ligadas ao Governo do Estado devem estar agrupadas e, à sua 
esquerda, deverão estar as marcas referentes ao município, seguidas de empresas privadas ou independentes. O Governo e as suas secretarias levam o crédito juntos pelos patrocínios, 
apoios ou realizações, evitando assim a desconstrução da imagem de unidade do Poder Executivo Estadual.
Nos casos em que diversas entidades participem do mesmo projeto como apoiadores, realizadores, parceiros ou patrocinadores, as marcas deverão ser organizadas conforme os 
exemplos desta página. O excesso de marcas prejudica a estética da peça e não traz benefício nem ao patrocinador nem ao patrocinado. É indispensável o bom senso nesse caso. 
Observe as regras de assinaturas e suas reservas de integridade.

x

2x

EMPRESA
PRIVADA

A p o io/ Pat r o c ín io :Rea l i z aç ão :

Secretaria de Estado da
Saúde

x

2x

MARCA
PREFEITURA
MUNICIPAL

EMPRESA
PRIVADA

Patr o c ín io :A p o io :Rea l i z aç ão :

Secretaria de Estado da
Saúde

x

2x

Patr o c ín io : A p o io :Rea l i z aç ão :
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APLICAÇÃO VERTICAL EM PATROCÍNIOS - USO REGULAR 

O bloco de assinatura também pode ser vertical, caso otimize 
a peça publicitária. A regra de reserva de integridade é mantida.

x

1/2x

1/2x

Secretaria de Estado da
Educação

Patroc ínio:

Real ização:

Apoio:
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USO INCORRETO DA MARCA

A marca do Governo do Estado de Rondônia não deve, sob hipótese alguma, ser mostrada em cores alternativas, bordas adicionais, ângulo ou tipografia distorcidos.
Qualquer arranjo, tanto estrutural quanto cromático, é proibido, a título de manutenção da consistência da marca.

33

Não rotacionar. Não distorcer. Não alterar as cores. Não utilizar tipologia em outline.

Não aplicar sombras, brilhos
ou outros efeitos à marca.

Não separar os
elementos da marca.

Não usar os elementos da marca
em interação com outros símbolos

ou fotografias.

Não alterar a proporção da secretaria e ou 
autarquia em relação a marca do Governo. 

Não alterar a proporção da 
secretaria e ou autarquia em 
relação a marca do Governo. 

Não alterar a proporção da 
secretaria e ou autarquia 

para destacar em relação a 
marca do Governo.

SUDER
Superintendência de

Desenvolvimento

SUDER
Superintendência de
SUDER
Superintendência de

Desenvolvimento

Não aplicar em capachos, tapetes,
portas de banheiro ou outros objetos

que possam desvalorizar a marca.

RONDÔNIA
GOVERNO DO ESTADO DE

Não alterar a tipologia. Não usar como marca d’agua. Não aplicar diretamente sobre foto
que prejudique o contraste.

Não desalinhar os elementos.

RONDÔNIARONDÔNIA
GOVERNO DO ESTADO DE

RONDÔNIA
GOVERNO DO ESTADO DE

SUDER
Superintendência de

Desenvolvimento

SUDER
Superintendência de

Desenvolvimento

SUDER
Superintendência de

Desenvolvimento
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AVATAR / INTERNET

O uso da marca na internet deverá ser precedido de consulta à Secom. Os canais oficiais do Governo do Estado de Rondônia estão disponíveis em www.rondonia.ro.gov.br.
Os parâmetros de aplicação da marca seguem as mesmas regras dos materiais impressos, inclusive no que se refere às secretarias e demais órgãos estaduais.
O topo dos sites oficiais devem conceder acesso a outras secretarias que compõem o Governo do Estado de Rondônia, conforme exemplo.

Portal do Governo do Estado de Rondônia Outras secretarias

Exemplo de topo para os sites oficiais

Exemplo de imagem de exibição para redes sociais
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SECRETÁRIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Complexo Rio Madeira - Bloco C

3 andar - Sala 318 - Complexo Rio Madeira
Porto Velho, Rondônia

O�ício no 148/2012-SEAS

Prezados Destinatários,

Atenciosamente

Maria da Silva
Assessoria de Imprensa

Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social
Governo do Estado de Rondônia

Porto Velho, 19 de abril de 2019.

Aos destinatários

Assunto: Plano FutuRO

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui of�icia deserunt mollit anim id est laborum.
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui of�icia deserunt mollit anim id est laborum.
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit 
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat 
non proident, sunt in culpa qui of�icia deserunt mollit anim id est laborum.

Governo do Estado de Rondônia

Dados do
ÓRGÃO que
remete
o Ofício.

Número do Ofício

Data

Destinatário
e assunto

Assinatura,
Nome e ÓRGÃO
de quem assina.

Corpo
do Ofício

OFÍCIO 210X297 MM
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O papel timbrado ofício foi padronizado pela ABNT para o formato A4 (297x210 mm). No caso do Governo do Estado de Rondônia, por se tratar de um documento oficial, recomenda-se o uso do Brasão de 
Armas do Estado de Rondônia. As fontes utilizadas podem ser Arial, Times New Roman ou semelhante, com corpo de fonte de 10 a 12 pts, na cor preta, com espaçamento de 1,5 entre linhas.
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12mm

12mmSecretaria de Estado da
Saúde12mm

CABEÇALHO PARA DOCUMENTOS DE EXPEDIENTE FORMATOS A5 E A4 (HORIZONTAL E VERTICAL)

Seguindo os padrões estabelecidos neste Manual de Marca, o cabeçalho para 
documentos de expediente deve seguir o padrão conforme exemplificado.
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TIMBRADO GERAL 210X297 MM

O papel timbrado geral é composto pelo cabeçalho com a marca do Governo do Estado de Rondônia/Secretaria e pelo rodapé com endereço físico e virtual e grafismo. As 
fontes utilizadas podem ser Arial, Times New Roman ou semelhante, com corpo de fonte de 10 a 12 pts, na cor preta, com espaçamento de 1,5 entre linhas.

Marca/Secretaria

Fonte Ronnia Bold, 10 pts:
Telefone
Fonte Ronnia Regular, 10 pts:
Endereço
E-mail
Cidade

69 3222.0011 / 3222.2209
Av. Carlos Gomes, 3245,

Centro, 76000.000
contato@dominio.com.br

Porto Velho, RO

www.rondonia.ro.gov.brSite

Secretaria de Estado de
Saúde
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ENVELOPE OFÍCIO 115X210 MM

Seguindo os padrões estabelecidos neste manual, 
os envelopes para ofício devem seguir o padrão determinado.

12mm

12mm

Fonte Ronnia Semibold, 9pt.www.rondonia.ro.gov.br

12mm

12mm

69 3222.0011 / 3222.2209
Av. Carlos Gomes, 3245,  Centro, 76000.000
contato@dominio.com.br, Porto Velho, RO

12mm

12mm

Fonte Ronnia Semibold, 9pt.

Fonte Ronnia Regular, 9pt.

Secretaria de Estado da
Saúde
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ENVELOPE SACO 160X230 MM E 240X340 MM

Seguindo os padrões estabelecidos neste manual, 
os envelopes saco devem seguir o padrão determinado.

www.rondonia.ro.gov.br

12m
m

12m
m

Fonte Ronnia Semibold, 9pt.

69 3222.0011 / 3222.2209
Av. Carlos Gomes, 3245,  Centro, 76000.000
contato@dominio.com.br, Porto Velho, RO

12mm

12mm

Fonte Ronnia Semibold, 9pt.

Fonte Ronnia Regular, 9pt.

12mm

12mm Secretaria de Estado da
Saúde
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José da Silva
Coordenador Geral

Celular: +55 69 9912-3456
Gabinete: +55 69 3312-3456
email@dominio.com
www.rondonia.ro.gov.br

10mm

Marca com setor relacionado

Nome: fonte Ronnia Extra Bold, 10 pts
Cargo: fonte Ronnia Regular, 8.5 pts

Endereço sede do setor
Fonte Ronnia Regular, 8 pts

Celular, fixo e e-mail
Fonte Ronnia Regular, 7 pts

Palácio Presidente Getúlio Vargas - Rua Dom Pedro II, 608 - Centro
CEP 76300-010 - Porto Velho - Rondônia - Brasil

Agência de
Vigilância em Saúde
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CARTÃO DE VISITAS 90X50 MM

Seguindo os padrões estabelecidos neste manual, 
os cartões de visita devem seguir o padrão determinado.
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CRACHÁ SERVIDORES

O crachá utilizado exclusivamente pelos servidores obedece os padrões a seguir: medida de 55 mm de largura e 85 mm de altura, frente caracterizada pela imagem estilizada da bandeira do Estado de Rondônia 
sobreposta pela fotografia do respectivo funcionário no tamanho de 25x33 mm. A fonte utilizada para escrita na identificação do servidor é a Ronnia Extra Bold e Ronnia Regular 12,8 pts. Para designar o cargo, 
utiliza-se a fonte Ronnia Regular no tamanho de 8,7 pts. A parte inferior conta com a assinatura do Governo do Estado de Rondônia, em conjunto com a secretaria subordinada, em tamanho 40x17 mm. O verso é 
caracterizado pela predominância de cor azul com as mesmas especificações deste manual, seguido das informações de identificação do servidor, data de nascimento, RG, CPF, número de matrícula e tipo 
sanguíneo. A fonte utilizada é a Ronnia Extra Bold 11,3 pts e Ronnia Regular 9 pts. Impressão digital em pvc branco, frente e verso.

Ronnia ExtraBold, 12,8 pts
Ronnia Regular, 12,8 pts

Ronnia Regular, 8,7 pts

25x33 mm

40x17 mm

 João
Silva

Assessoria
de Imprensa

Secretaria de Estado da
Agricultura

42

RG 123456789-12

12/12/1992

123456789-12

123456789-12

A+Tipo Sanguíneo

Nascimento

CPF

Matrícula

Ronnia ExtraBold, 11,3 pts
Ronnia Regular, 9 pts
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VISITANTE

RIO PACAÁS NOVOS
EDIFÍCIO

CRACHÁ VISITANTE EDIFÍCIO RIO PACAÁS NOVOS

O crachá utilizado exclusivamente pelos visitantes do Edifício Rio Pacaás Novos obedece os padrões a seguir: medida de 55 mm de largura e 85 mm de altura, frente caracterizada pela 
predominância da cor azul-escuro, sobreposta pelas informações de identificação, nome do edifício de utilização do crachá e assinatura do Governo do Estado de Rondônia, seguindo as 
medidas do exemplo acima. A família de fontes utilizada é a Ronnia, com as variações conforme o modelo acima. O verso não contém informações. 

VERSO EM BRANCORonnia ExtraBold 24,3 pts

Ronnia Light e
Ronnia SemiBold 15,35 pts
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40x17 mm
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O crachá utilizado exclusivamente pelos visitantes do Edifício Rio Machado obedece os padrões a seguir: medida de 55 mm de largura e 85 mm de altura, frente caracterizada pela 
predominância da cor verde, sobreposta pelas informações de identificação, nome do edifício de utilização do crachá e assinatura do Governo do Estado de Rondônia, seguindo as medidas 
do exemplo acima. A família de fontes utilizada é a Ronnia, com as variações conforme o modelo acima. O verso não contém informações.

CRACHÁ VISITANTE EDIFÍCIO RIO MACHADO

VISITANTE

RIO MACHADO
EDIFÍCIO
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VERSO EM BRANCORonnia ExtraBold 24,3 pts

Ronnia Light e
Ronnia SemiBold 15,35 pts

40x17 mm
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O crachá utilizado exclusivamente pelos visitantes do Edifício Rio Jamari obedece os padrões a seguir: medida de 55 mm de largura e 85 mm de altura, frente caracterizada pela 
predominância da cor vermelho tijolo, sobreposta pelas informações de identificação, nome do edifício de utilização do crachá e assinatura do Governo do Estado de Rondônia, seguindo 
as medidas do exemplo acima. A família de fontes utilizada é a Ronnia, com as variações conforme o modelo acima. O verso não contém informações. 

CRACHÁ VISITANTE EDIFÍCIO RIO JAMARI

VISITANTE

RIO JAMARI
EDIFÍCIO
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VERSO EM BRANCORonnia ExtraBold 24,3 pts

Ronnia Light e
Ronnia SemiBold 15,35 pts

40x17 mm
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O crachá utilizado exclusivamente pelos visitantes do Edifício Rio Guaporé obedece os padrões a seguir: medida de 55 mm de largura e 85 mm de altura, frente caracterizada pela 
predominância da cor amarelo, sobreposta pelas informações de identificação, nome do edifício de utilização do crachá e assinatura do Governo do Estado de Rondônia, seguindo as 
medidas do exemplo acima. A família de fontes utilizada é a Ronnia, com as variações conforme o modelo acima. O verso não contém informações. 

CRACHÁ VISITANTE EDIFÍCIO RIO GUAPORÉ

VISITANTE

RIO GUAPORÉ
EDIFÍCIO
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VERSO EM BRANCORonnia ExtraBold 24,3 pts

Ronnia Light e
Ronnia SemiBold 15,35 pts

40x17 mm
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VISITANTE

RIO CAUTÁRIO
EDIFÍCIO

O crachá utilizado exclusivamente pelos visitantes do Edifício Rio Cautário obedece os padrões a seguir: medida de 55 mm de largura e 85 mm de altura, frente caracterizada pela 
predominância da cor bronze, sobreposta pelas informações de identificação, nome do edifício de utilização do crachá e assinatura do Governo do Estado de Rondônia, seguindo as medidas 
do exemplo acima. A família de fontes utilizada é a Ronnia, com as variações conforme o modelo acima. O verso não contém informações.

CRACHÁ VISITANTE EDIFÍCIO RIO CAUTÁRIO
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VERSO EM BRANCORonnia ExtraBold 24,3 pts

Ronnia Light e
Ronnia SemiBold 15,35 pts

40x17 mm
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VISITANTE

GABINETE
GOVERNADOR

9º ANDAR

O crachá utilizado exclusivamente pelos visitantes do gabinete do governador 9º andar obedece os padrões a seguir: medida de 55 mm de largura e 85 mm de altura, frente caracterizada pela 
predominância da cor cinza com borda branca e borda preta, sobrepostas pelas informações de identificação, local de utilização do crachá e assinatura do Governo do Estado de Rondônia, 
seguindo as medidas do exemplo acima. A família de fontes utilizada é a Ronnia, com as variações conforme o modelo acima. O verso não contém informações.

CRACHÁ VISITANTE GABINETE GOVERNADOR 9º ANDAR

Ronnia SemiBold 15,5 pts e
Ronnia Light 14 pts

Ronnia ExtraBold 24,30 pts
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VERSO EM BRANCO

40x17 mm
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O crachá utilizado exclusivamente pelos visitantes do gabinete do vice-governador 8º andar obedece os padrões a seguir: medida de 55 mm de largura e 85 mm de altura, frente 
caracterizada pela predominância da cor cinza com borda branca e borda cinza, sobrepostas pelas informações de identificação, local de utilização do crachá e assinatura do Governo do 
Estado de Rondônia, seguindo as medidas do exemplo acima. A família de fontes utilizada é a Ronnia, com as variações conforme o modelo acima. O verso não contém informações.

CRACHÁ VISITANTE GABINETE VICE-GOVERNADOR 8º ANDAR

VISITANTE

GABINETE
VICE-GOVERNADOR

8º ANDAR

Ronnia SemiBold 15,5 pts e
Ronnia Light 14 pts

Ronnia ExtraBold 24,30 pts
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VERSO EM BRANCO

40x17 mm
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O crachá utilizado exclusivamente pelos visitantes da casa militar obedece os padrões a seguir: medida de 55 mm de largura e 85 mm de altura, frente caracterizada pela predominância 
da cor ciano com borda branca e borda ciano, sobrepostas pelas informações de identificação, local de utilização do crachá e assinatura do Governo do Estado de Rondônia, seguindo as 
medidas do exemplo acima. A família de fontes utilizada é a Ronnia, com as variações conforme o modelo acima. O verso não contém informações.

CRACHÁ VISITANTE CASA MILITAR
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VERSO EM BRANCO
VISITANTE

CASA MILITAR

Ronnia ExtraBold 30 pts

Ronnia SemiBold 19 pts

40x17 mm
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40x17 mm

55x18,5 mm

O crachá utilizado exclusivamente pela imprensa obedece os padrões a seguir: medida de 55 mm de largura e 85 mm de altura, frente caracterizada pela bandeira estilizada do Estado 
de Rondônia na parte superior, sobreposta por uma tarja na cor amarela com o nome “Imprensa” centralizado e assinatura do Governo do Estado de Rondônia, seguindo as medidas do 
exemplo acima. A família de fontes utilizada é a Ronnia, com as variações conforme o modelo acima. O verso não contém informações.

CRACHÁ IMPRENSA
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VERSO EM BRANCO

40x17 mm

55x18,5 mm  IMPRENSA Ronnia ExtraBold, 30 pts




