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APRESENTAÇÃO

Neste manual estão definidas todas as possibilidades de uso da identidade 
visual da Agência Estadual de Vigilância em Saúde 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 a sua aplicação devem, 
obrigatoriamente, ter a aprovação da Superintendência Estadual de 
Comunicação do Governo de Rondônia (SECOM).04



CONCEITO DA MARCA

A marca foi desenvolvida e inspirada no sinal de verificado, de checagem de itens, que combinados formam um olho geométrico que faz referência 
ao símbolo da Anvisa, o qual inspira todas as agências estaduais de vigilância. O olho representa o olhar atento, a inspeção criteriosa que deve 
representar a atuação da agência. As cores são inspiradas nas cores da bandeira do nosso estado. 05



MARCA VERSÕES

A marca deve ser aplicada em conformidade com o padrão e as normas deste manual.

Horizontal (Preferencial) Vertical
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HORIZONTAL (PREFERENCIAL) - PROPORÇÕES

Os dois elementos da marca AGEVISA, monograma e logotipo, são dispostos em uma proporção de design, como mostra o grid que foi criado com base na largura da letra (I), 
fornecendo uma proporção adequada ao layout da marca. A altura do monograma é 11x; a largura é 11,5x; a distância entre o monograma e a palavra AGEVISA é 1/2x; a altura da 
palavra AGEVISA é 3x e a largura 18,5x; a altura das palavras AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE é 2,5x; com separação de 1/2x entre as duas. 07



2,25x

14x

11x

1/4x 1,75x

1/2x

1/2x

11,5X

11X

VERTICAL- PROPORÇÕES

Os dois elementos da marca AGEVISA, monograma e logotipo, são dispostos em uma proporção de design, como mostra o grid que foi criado com base na largura da letra (I), 
fornecendo uma proporção adequada ao layout da marca. A altura do monograma é 11x; a largura é 11,5x; a distância entre o monograma e a palavra AGEVISA é 1/2x; a altura da 
palavra AGEVISA é 2,25x e a largura 14x; o nome AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE é escrito em duas linhas, sua altura é 1,75x e espaçamento estrelinhas de 1/4x 
e distância de 1/2x do nome AGEVISA.  
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ÁREA DE EXCLUSÃO - APLICAÇÃO HORIZONTAL (PREFERENCIAL) 

Deve-se manter uma zona de exclusão sistemática em torno da marca AGEVISA. Esse 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

x

x

x

x
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ÁREA DE EXCLUSÃO - APLICAÇÃO VERTICAL
Deve-se manter uma zona de exclusão sistemática em torno da marca AGEVISA. Esse 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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TIPOLOGIAS

A tipologia da marca AGEVISA foi construída baseada nas fontes da família “Nexa”, tendo como apoio (textos, complementos etc.) 
a fonte ”Avenir”. Toda papelaria referente à marca AGEVISA deve ser composta por essa família de  fontes.

TIPOLOGIA DA MARCA (PRIMÁRIA) TIPOLOGIA DA MARCA (SECUNDÁRIA)

Nexa Bold

A Á À Â Ã B C Ç D E É Ê F
G H I Í J K L M N O Ó Ò Ô

Õ P Q R S T U Ú V W X Y Z
a á à â ã b c ç d e é ê f

g h i í j k l m n o ó ò ô
õ p q r s t u ú v w x y z

1234567890t

Avenir Medium

A Á À Â Ã B C Ç D E É Ê F
G H I Í J K L M N O Ó Ò Ô
Õ P Q R S T U Ú V W X Y Z

a á à â ã b c ç d e é ê f
g h i í j k l m n o ó ò ô
õ p q r s t u ú v w x y z

1234567890t

Avenir Black

A Á À Â Ã B C Ç D E É Ê F
G H I Í J K L M N O Ó Ò Ô
Õ P Q R S T U Ú V W X Y Z

a á à â ã b c ç d e é ê f
g h i í j k l m n o ó ò ô

õ p q r s t u ú v w x y z
1234567890t
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REDUÇÃO MÁXIMA

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.

TAMANHO REAL

30mm

20mm
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CORES DA MARCA

As cores também são elementos importantes da marca AGEVISA 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 347 C
C84 M9 Y91 K0
R0 G154 B73
#009A49

PANTONE 7732 C
C100 MO Y91 K33
C84 M9 Y91 K0
R0 G115 B58
#00733A

PANTONE 102 C
C0 M9 Y91 K0
R255 G224 B7
#FFE007

PANTONE 1235 C
C0 M28 Y91 K0
R252 G192 B27
#FCBF1B

PANTONE 3015 C
C100 M57 Y0 K9
R0 G90 B161
#005AA1

PANTONE 534 C
C100 M89 Y26 K9
R37 G52 B111
#25346F

PANTONE Neltral Black C
C0 M0 Y0 K100
R29 G29 B27
#1D1D1B

13



CORES DA MARCA - MONOCROMIA

As cores também são elementos importantes da marca AGEVISA e devem ser respeitadas em suas composições registradas neste manual. Acima você encontra os 
tons exatos de cada cor para impressões em monocromia e impressões em cores sólidas (aqui definidos pelo registro correspondente na tabela PANTONE).

PANTONE 416 C
C0 M0 Y0 K51
R155 G155 B155
#9B9B9A

PANTONE 420 C
C0 M0 Y0 K30
R178 G178 B178
#B2B2B2

PANTONE 418 C
C0 M0 Y0 K83
R70 G79 B78
#504F4E

PANTONE Neltral Black C
C0 M0 Y0 K100
R29 G29 B27
#1D1D1B
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CORES COMPOSTAS

CORES SÓLIDAS

VARIANTE DE CORES

A marca AGEVISA 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). 15
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CORES - ESCALA DE CINZA

CORES - MONOCROMÁTICA POSITIVA

CORES - MONOCROMÁTICA NEGATIVA

VARIANTE DE CORES

A marca AGEVISA 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).



APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS COLORIDOS

Ao aplicar a marca sobre fundo colorido, utilizar a versão que melhor contraste com o fundo: em fundos escuros é 
indicado a versão negativa; em fundos claros a versão positiva.

USO CORRETO

17



USO CORRETO

APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS INSTÁVEIS

O logo pode ser aplicado diretamente sobre imagens, desde que tenha contraste para não prejudicar a visualização e 
respeite a área de exclusão do logotipo, conforme descrito neste manual.

18



USO INCORRETO

APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS COLORIDOS - USO INCORRETO

A marca da AGEVISA em hipótese alguma pode ser aplicada sobre cores que prejudiquem o entendimento ou a visualização da marca. 
Acima exemplos de uso incorreto da marca sobre fundos coloridos. 
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USO INCORRETO

APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS INSTÁVEIS - USO INCORRETO

A marca da AGEVISA em hipótese alguma pode ser aplicada sobre cores que prejudiquem o entendimento ou a visualização da marca. 
Acima exemplos de uso incorreto da marca sobre fundos instáveis. 
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Não rotacionar. Não distorcer. Não alterar as cores. Não utilizar tipologia em outline.

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

Não desalinhar os elementos.

Não aplicar em capachos, tapetes,
portas de banheiro ou outros objetos 
que possam desvalorizar a marca.

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.

USO INCORRETO DA MARCA

Alguns exemplos de uso incorreto da marca AGEVISA. Consultar sempre a SECOM antes de 
produzir qualquer material com a marca AGEVISA. 

21

AGEVISA
AGENCIA ESTADUAL DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 



Exemplo 01.

Exemplo 02.

APLICAÇÃO HORIZONTAL CONJUNTA (OBRIGATÓRIA)

A marca AGEVISA deve estar sempre acompanhada da marca do Governo do Estado de Rondônia, em situações de aplicação em que a AGEVISA tem autonomia e 
liderança de todo o processo, conforme exemplo 01. Para os casos em que a AGEVISA não tiver autonomia, é preciso estar presente a marca ou nome da secretaria à 
qual é vinculada, seguindo a ordem hierárquica da direita para a esquerda: governo, secretaria e subsecretaria ou agência, conforme o exemplo 02.

X = Altura da Letra 
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Secretaria de Estado da
Saúde

x

x

x1/2x

x



Exemplo 01. Exemplo 02.
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Secretaria de Estado da
Saúde

x

x

1/2x

x

X = Altura da Letra 

APLICAÇÃO VERTICAL CONJUNTA (OBRIGATÓRIA)

A marca AGEVISA deve estar sempre acompanhada da marca do Governo do Estado de Rondônia, em situações de aplicação em que a AGEVISA tem autonomia e 
liderança de todo o processo, conforme exemplo 01. Para os casos em que a AGEVISA não tiver autonomia, é preciso estar presente a marca ou nome da secretaria à qual 
é vinculada, seguindo a ordem hierárquica da direita para a esquerda: governo, secretaria e subsecretaria ou agência, conforme o exemplo 02.



AVATAR / INTERNET

O uso da marca, na internet, deverá ser precedido de consulta à SECOM. Os parâmetros de 
aplicação da marca seguem as regras já citadas neste manual. 

24

Exemplo de avatar para 
exibição em redes sociais.

Exemplo capa fanpage.



PAPELARIA





69 3216.5397 / 3216.5396
Av. Farquar, 2986, Pedrinhas,

76801348, Palácio Rio Madeira, 
Ed. Rio Jamari, curvo lll, 2º andar

agevisaro@gmail.com
Porto Velho, RO

www.rondonia.ro.gov.br/agevisa/ Site

Marca/secretaria

Fonte Avenir Medium, 10 pts:
Telefone
Fonte Avenir Regular, 10 pts:
Telefone
Endereço
E-mail
Cidade
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TIMBRADO GERAL 210X297MM

O papel timbrado geral é composto pelo cabeçalho com a marca do Governo de Rondônia/marca AGEVISA 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.



12mm
12mm

12mm
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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 e as medidas conforme exemplificado.



OFÍCIO 210X297MM

O papel timbrado ofício foi padronizado pela ABNT para o formato A4 (210x297mm). No caso da AGEVISA , por se tratar de um documento oficial, recomenda-se 
o uso da marca do Governo do Estado de Rondônia em sua versão vertical, juntamente com a marca da AGEVISA em sua versão horizontal. 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.
 29

AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 

curvo III, 2º andar
Porto Velho, Rondônia

O�ício no 148/2012-AGEVISA

Prezados Destinatários,

Atenciosamente

Maria da Silva
Assessoria de Imprensa

Secretaria de Estado da Saúde
Governo do Estado de Rondônia

Porto Velho, 19 de abril de 2012.

Aos destinatários

Assunto: IST’s

 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
Orgão que
remete
o Ofício.

Número do Ofício

Data

Destinatário
e assunto

Assinatura,
Nome e Orgão
de quem assina.

Corpo
do Ofício



ENVELOPE SACO 160X230MM E 240X340MM 

Seguindo os padrões estabelecidos neste Manual, os envelopes saco devem seguir o padrão determinado no exemplo acima.
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www.rondonia.ro.gov.br/agevisa

12m
m

12m
m

Fonte Avenir Medium, 6,2pt.

69 3222.0011 / 3222.2209
Av. Carlos Gomes, 3245,  Centro, 76000.000

contato@dominio.com.br, Porto Velho, RO
12mm

12mm

Fonte Avenir Medium, 9pt.

Fonte Avenir Roman, 9pt.

12mm

12mm



CARTÃO DE VISITAS 90X50MM

Seguindo os padrões estabelecidos neste manual, os cartões de visita devem seguir o padrão determinado conforme exemplo acima.
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Marca do governo do estado 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

Agência Estadual de
Vigilância em Saúde

Maria Ferreira
Assessora
Celular: +55 69 9999-9999
Gabinete: +55 69 3216-5397
email@dominio.com
www.rondonia.ro.gov.br/agevisa

Palácio Rio Madeira - Av. Farquar, 2986, Pedrinhas, Ed. Rio Jamari, 
Curvo lll, 2º andar | CEP 76801348 - Porto Velho - Rondônia - Brasil.

10mm



CANETA PERSONALIZADA

Seguindo os padrões estabelecidos neste Manual, as canetas devem seguir o padrão determinado no exemplo acima.
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