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Apresentação

O logotipo da Câmara Municipal
de Vacaria é construído através de
uma parte nominativa e de uma
simbologia figurativa, refletindo, de
forma conjunta e harmônica, a união
entre a sociedade e o parlamento,
aproximando o povo e humanizando
a imagem da instituição.

Logotipo .

Aplicações

A uniformidade na apresentação
do logotipo e sua correta
reprodução são fundamentais
para assegurar uma imagem
de qualidade e confiável.
Aplicação Preferencial • positiva

Aplicação Preferencial • negativa

Aplicação 1 cor • positiva

Aplicação 1 cor • negativa

Construção

SÍMBOLO:
A cuia representa o tradicionalismo
gaúcho e o momento de debate
que se forma com a roda de
chimarrão. Na sua forma, também
identifica-se um brasão, que reflete
confiança, além de elementes que
remetem à geografia da região e o
caminho em curva ascendente, que
externaliza o momento de evolução
da instituição e da cidade.
LETTERING
Através da substituição da
nomenclatura “câmara de
vereadores” por “câmara municipal”,
dá-se o sentido de unificação entre
povo e instituição. A fonte sem
serifa garante simplicidade e serve
para harmonizar com o símbolo, já
completo em significados.

Aplicação P&B

Paleta de Cores
Pantone®: 7519C
CMYK: 50/60/70/75
Hexadecimal: #4e3c2f

MARROM

Pantone®: 3298C
CMYK: 100/35/70/35
Hexadecimal: #006452

VERDE

Pantone®: 1797C
CMYK: 20/100/100/0
Hexadecimal: #c9252c

VERMELHO

Representa a terra, transmite
segurança e confiança.
Remete aos campos da região, à
esperança e à vitalidade.
Reflete a força e a confiança do povo
em trabalhar para um futuro melhor.

Tipografia
Logotipo .

Proteção

A área de proteção equivale à altura
da letra “C” do logotipo.

A área de proteção é o espaço
mínimo de afastamento para
todas as situações de uso
do logotipo, devendo ser
respeitada, afim de assegurar
uma boa percepção e leitura.
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Kuro é a família tipográfica adotada
pela Câmara Municipal de Vacaria.
Use-a em todas as mensagens e
peças de caráter institucional.
A tipografia sem serifa mantém
a objetividade e simplicidade,
privilegiando a leitura de conteúdos
extensos sem se tornar exaustiva.
Caso não seja possível usar a
tipografia preferencial (Kuro),
use a familia tipográfica Arial.

