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DE MARCA



Os proponentes deverão apresentar o plano básico de 
divulgação da identidade visual, observando seu enquadramento
nas especificações constantes no manual para possível 
personalização em materiais esportivos e publicitários do projeto.

A Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, disponibilizará o 
modelo de plano básico de divulgação. Caso haja dúvidas sobre 
alguma aplicação o setor da LIF na Secretaria de Esporte e 
Qualidade de Vida deverá ser consultado para a Validação de 
qualquer modelo que não esteja previsto neste manual.

Esse manual dispõe sobre a utilização do logotipo da LIF, do brasão
do município e das marcas dos patrocinadores na identidade visual
dos projetos incentivados pela Lei �������� que serão executados 
em ����.O proponente deverá observar a inserção dos logotipos de acordo

com as orientações estabelecidas neste manual, respeitando o plano 
de cotas do projeto em conformidade com os patrocínios firmados.

Esse manual dispõe sobre a utilização do logotipo da LIF, do brasão
do município e das marcas dos patrocinadores na identidade visual
dos projetos incentivados pela Lei 608/2018 que serão executados 
em 2023.

10-  MODELO DE UNIFORME ESPORTIVO 1

11-  MODELO DE UNIFORME ESPORTIVO 2
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O logo da LIF é a principal assinatura da lei e deverá ser usada em
todas as suas manifestações visuais: uniformes de treino e jogo
oficial, materiais de esportivos personalizáveis, nos 
banners e backdrops;  mídias sociais e em todos os canais que 
possam surgir a divulgação da marca como folhetos, impressos, 
eventos e todo tipo de publicidade.

Área de não interferência �respiro�
A marca da Lei de Incentivo deve ser aplicada preferencialmente 
em uma área livre de interferência  ou margens, a fim de valorizar
o logotipo sem que algum elemento exerça competição pela 
atenção.

LOGOTIPO ESTILIZADO
APENAS PARA UNIFORMES ESPORTIVOS

BRASÃO OFICIAL
VERTICAL

BRASÃO OFICIAL
HORIZONTAL



LOGOTIPO OFICIAL
HORIZONTAL

LOGOTIPO OFICIAL
VERTICAL

COSTAS
LOGOTIPO ESTILIZADO APENAS 

PARA VESTUÁRIO ESPORTIVO

LOGOTIPO LIF



A tipogra�a utilizada é Myriad Black tamanho da fonte 
posição - tamanho do espaçamento

Myriad Pro - Bold/ Myriad Regular - Myriad Black (familia)

A tipogra�a utilizada é Myriad Black tamanho da fonte 
posição - tamanho do espaçamento

Myriad Pro - Bold/ Myriad Regular - Myriad Black (familia)



BRASÃO OFICIAL

REALIZAÇÃO/ APOIO VIA INCENTIVO:

* PROJETOS DO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO E DO ALTO RENDIMENTO DEVERÃO USAR REALIZAÇÃO NA RÉGUA 

   DIGITAL, DEMAIS PROJETOS PODERÃO UTILIZAR APOIO VIA INCENTIVO.
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