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As informações a seguir seguem as
orientações do Manual de Utilização
do Brasão do Estado para o uso
durante o periodo eleitoral

Disponível pelo link bit.ly/3atnEmm

Secretaria de Comunicação
Casa Civil

Manual de utilização
do Brasão do Estado
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Edição 04
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Brasão do estado

um importante símbolo oficial
A versão original, esculpida por Luís Morrone, está no acervo do
Palácio dos Bandeirantes. Todo o brasão traz significados marcantes
em cada um dos elementos que o compõe.
Heráldica é a arte de descrever um brasão de armas, como você
pode ver a seguir:
“Brasão de Armas do Estado de São Paulo: em escudo português
de goles, uma espada com o punho brocante sobre o cruzamento de
um ramo de louro à destra e um de carvalho à sinistra, passados em
aspa na ponta, e acostada em chefe das letras S e P, tudo de prata;
timbre: uma estrela de prata; suportes: dois ramos de cafeeiro
frutificados, de sua cor, passados em aspa na ponta; divisa: em listel
de goles, brocante sobre o cruzamento dos suportes, ‘PRO BRASILIA
FIANT EXIMIA’, de prata.”
“Pelo Brasil façam-se grandes coisas.”
– É a tradução da frase em latim.
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Brasão do estado

versão vertical e horizontal
Versão vertical
Versão vertical
O texto “Governo do Estado de São Paulo”
quebrado em duas linhas, a partir da palavra
“Estado”, é centralizado. O brasão é aplicado
acima do texto, também centralizado.
Versão horizontal
O texto “Governo do Estado de São Paulo”
Versão horizontal

disposto em apenas uma linha, com o brasão
aplicado acima, centralizado.
Atenção: deve-se priorizar a aplicação
horizontal sempre que o material permitir.
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Brasão do estado
área de segurança

A margem em torno do brasão com o nome do
Governo do Estado de São Paulo é importante
para garantir que a imagem não seja invadida
por outros logotipos.
Assim, também evitamos vazamento de cores
na hora da impressão, além de protegê-la das
linhas de corte do material onde será aplicada.
Em qualquer uma das versões, as quatro
margens possuem a mesma largura. Para saber
qual é o tamanho correto dessas margens,
você deve utilizar 1/4 da altura do brasão do

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Governo do Estado de São Paulo como unidade
de medida, conforme o exemplo.
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Brasão do estado
redução

Considerar a largura do logotipo para estudo da redução

Considerar a largura do logotipo para estudo da redução

100% = 4 cm
100% = 7 cm

100% = 3 cm | Redução máxima para a versão HORIZONTAL
100% = 2 cm | Redução máxima para a versão VERTICAL

A menor medida que o logotipo deve ter:

Atenção: considere sempre as medidas de largura do logotipo para redução,

2 cm para a versão vertical,

respeitando SEMPRE a largura mínima para garantir visibilidade e leitura. A

3 cm para a versão horizontal.

altura segue em proporção, para evitar distorções no logotipo.
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padronização de assinaturas
brasão horizontal e outros logotipos

Importante: a ordem de hierarquia de outros logotipos, ou a ordem de importância,
parte SEMPRE do brasão do Governo do Estado de SP, que estará à esquerda.

Logo vertical
Logo horizontal

Topo do escudo
Base da guarda-mão da espada

Logo horizontal extenso

Topo do texto

Base de alinhamento

Base do texto
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padronização de assinaturas
brasão vertical e outros logotipos
Importante: a ordem de hierarquia de outros
logotipos, ou a ordem de importância,
parte SEMPRE do brasão do Governo do Estado
de SP, que estará à esquerda.

Topo do escudo

Logo vertical
Logo horizontal

Topo da guarda-mão da espada
Final do ramo da heráudica

Logo horizontal extenso
Base de alinhamento

Base do texto
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padronização de assinaturas
brasão com secretaria

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

Versão horizontal

Versão vertical

Versão ícone

A palavra Secretaria não pode ultrapassar a largura
de “GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO”.
A fonte é a Verdana e deve seguir o espaçamento e
alinhamento conforme as guias acima.

A palavra Secretaria não pode
ultrapassar a largura de “GOVERNO
DO ESTADO DE SÃO PAULO” e deve
ser dividida em duas linhas, quando
tiver mais de um conceito no nome.
A fonte é a Verdana e deve seguir
o espaçamento e alinhamento
conforme as guias acima.

A palavra Secretaria deve ser dividida
em duas linhas, quando tiver mais de
um conceito no nome.
A fonte é a Verdana e deve seguir o
espaçamento e alinhamento conforme
as guias acima.

Reprodução do Manual de Utilização do Brasão do Estado
https://issuu.com/governosp/docs/periodo_eleitoral_identidade_visual_paginas_separa

Manual de Identidade Visual CPS

•

Período Eleitoral

•

julho/2022

11

padronização de assinaturas
cps e brasão do estado | horizontal
Aplicação do logo CPS com o Brasão do Estado na versão horizontal
positiva, negativa, cor e traço. A palavra ESTADO é a medida do
espaçamento entre o brasão e o logo.

ESTADO
é medida do espaçamento entre os logos
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padronização de assinaturas
cps e brasão do estado | vertical

Aplicação do logo CPS com o Brasão do Estado na versão vertical positiva,
negativa, cor e traço. A palavra ESTADO é a medida do espaçamento
entre o brasão e o logo.

ESTADO
é medida do espaçamento entre os logos
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Materiais de Comunicação

guias de utilização dos logos no e-mail

Logo vertical

Topo do escudo

Logo horizontal

Base do SP

Logo horizontal extenso

Base da guarda-mão da espada

Base de alinhamento

Base da heráldica
Espaçamento:
1/2 da largura
da heráldica
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Materiais de Comunicação
assinatura de e-mail

Nome Sobrenome
departamento

centro Paula Souza
e-mail@cps.sp.gov.br | 11 3324-0000
Rua dos Andradas, 142 | Santa Ifigênia | São Paulo - SP

PASSO 1
Coloque seu Nome e Sobrenome na primeira
caixa de texto. Use apenas a primeira letra
em maiúsculo. Fonte: Verdana
Tamanho da fonte: 12pt
Característica: bold
PASSO 2
Coloque seu Departamento na segunda
caixa de texto. Com apenas a primeira letra
de cada palavra em maiúsculo, com exceção
de preposição. Fonte: Verdana
Tamanho da fonte: 9,6pt
Característica: bold

PASSO 3
Coloque seu Órgão ou Secretaria na segunda
linha da segunda caixa de texto.Com apenas a
primeira letra de cada palavra em maiúsculo,
com exceção de preposição. Fonte: Verdana
Tamanho da fonte: 8pt
Característica: regular
PASSO 4
Coloque seus contatos: e-mail, telefone, ramal
e/ou celular em letras miniúsculas. Respeite o
espaço e o traço (|) entre o e-mail e o telefone.
Se houverem dois telefones com ramais, deixe
o prefixo e mude apenas o ramal.

Exemplo: 11 3324-3300/2111
Você pode acrescentar sala e andar ao endereço,
se necessário. Fonte: Verdana
Tamanho da fonte: 8pt
Característica: regular
PASSO 5
Selecionar a extensão: JPEG.
Selecionar o “SALVAR APENAS O SLIDE ATUAL”
e colocar o formato correto abaixo:
372 x 104 pixels
Clicar em “Exportar”
Característica: regular
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Materiais de Comunicação
template de apresentação

TÍTULO EM NO MÁXIMO, DUAS LINHAS – 24 PT
CALIBRI BOLD – CAIXA ALTA – 88% K

Opção 01 - Branco | Formato Padrão (4:3)
Título aplicado aqui, em no máximo, duas
linhas – 26 pt – Calibri Bold – 88% K

TÍTULO EM NO MÁXIMO, DUAS LINHAS – 24 PT
CALIBRI BOLD – CAIXA ALTA – 88% K

Opção 02 - 100% K| Formato Padrão (4:3)

Título aplicado aqui, em no máximo, duas
linhas – 26 pt – Calibri Bold
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Materiais de Comunicação
papelaria | papel timbrado

______________________________________________________________________________________________

Administração Central
Departamento

______________________________________________________________________________________________

Administração Central
Departamento

______________________________________________________________________________________________

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140

•

Santa Ifigênia

•

01208-000

•

São Paulo

•

SP

•

Tel.: (11) 3324.3300

______________________________________________________________________________________________

www.cps.sp.gov.br

Rua dos Andradas, 140

•

Santa Ifigênia

•

01208-000

•

São Paulo

•

SP

•

Tel.: (11) 3324.3300
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Materiais de Comunicação
placa de inauguração

Essa é uma placa de aço escovado com o brasão e
informações gravadas por fotocorrosão e pintadas com as
cores-padrão do Governo do Estado de São Paulo.
Os textos devem ser escritos com as fontes Verdana Bold.
Especificações:

NOME DA OBRA
LUGAR DA OBRA

- Aço escovado.
- Medidas: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura.

RODRIGO GARCIA
GOVERNADOR

NOME DO PREFEITO
PREFEITO DE ... (CIDADE)

NOME DO SECRETÁRIO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ...

NOME DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ...

NOME
CARGO

INAUGURADO EM 00/00/2022
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Materiais de Comunicação
placa de obra | já existente
Cobrir com adesivo os logos da Gestão.

Exemplo com adesivos
Nome da obra Nome
da obra em até 2 linhas

OBRA DO GOVERNO
DO ESTADO

NOME DA OBRA

logo

logo

Investimento Total
R$ 1.000.000,00

PLACA ALTERADA EM RESPEITO
À LEI NÚMERO 9.504/97

Período da Obra
Início: 00/00/2021
Prazo: 12 meses

PLACA ALTERADA EM RESPEITO
À LEI NÚMERO 9.504/97

Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos
dele derivados por serem prejudiciais à saúde.

Reprodução do Manual de Utilização do Brasão do Estado
https://issuu.com/governosp/docs/periodo_eleitoral_identidade_visual_paginas_separa

Manual de Identidade Visual CPS

•

Período Eleitoral

•

julho/2022

19

Materiais de Comunicação
placa de obra | placas novas
Utilizar o padrão abaixo, nas mesmas especificações originais.

Nome da obra Nome
da obra em até 2 linhas

NOME DA OBRA

OBRA DO GOVERNO
DO ESTADO

logo

logo

Investimento Total
R$ 1.000.000,00
Período da Obra
Início: 00/00/2021
Prazo: 12 meses

Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos
dele derivados por serem prejudiciais à saúde.
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Materiais de Comunicação

placa de identificação de fachada (externa)
Fachadas e outros locais externos e internos
cobrir com adesivo os logos da Gestão

PLACA ALTERADA EM RESPEITO
À LEI NÚMERO 9.504/97

PLACA ALTERADA EM RESPEITO
À LEI NÚMERO 9.504/97

PLACA ALTERADA EM RESPEITO
À LEI NÚMERO 9.504/97
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COMUNICAÇÃO ONLINE
estrutura para site

Os sites deverão usar uma máscara padrão, conforme modelo. Todos
os logos de programas, ações e similares deverão ser suprimidos, sendo
permitido citar o nome por extenso (apenas texto). A fonte padrão
a ser utilizada é Verdana em caixa alta (tudo em maiúsculo).
As notícias nos sites deverão ser bloqueadas para pesquisa.
Atenção: a página de notícias não deve apenas ser
removida. Ela deve ser bloqueada, para que não haja
possibilidade de pesquisa e acesso via buscadores.
Toda comunicação relacionada aos programas e ações
do Governo de SP deve ter caráter informativo, com
características de prestação de serviço. A comunicação não deve
denotar qualquer caráter publicitário. Por exemplo, ao se mencionar
um programa, deve-se apenas citar o que é e como participar, além
de informações necessárias. Supostas chamadas sobre benefícios,
diferenciais, incentivos etc, deverão ser descartadas.
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COMUNICAÇÃO ONLINE
estrutura para site
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COMUNICAÇÃO ONLINE
posts | e-mails | mensagens
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PROGRAMAS
de governo

Os logos de programas criados nesta gestão, deverão
ser substituídos por textos. O nome fica por extenso,
na fonte Verdana e em no máximo, 3 linhas.

CENTRO DE
EXCELÊNCIA
ESPORTIVA

Os textos devem ser alinhados pela base de GOVERNO

PROGRAMA
CICLISTA SEGURO
Secretaria de Esportes

Secretaria de Esportes

DO ESTADO DE SÃO PAULO na versão horizontal do
brasão, ou pela base de DE SÃO PAULO na versão
vertical. O tamanho poderá considerar a altura de até
metade do brasão. Não ultrapassar essa altura para
que o texto não tenha mais destaque do que o brasão.
O espaçamento entre o nome do programa e o brasão

EMPREENDA
RÁPIDO

EMPREENDA RÁPIDO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

deve ser a área de segurança, conforme demonstrado
na imagem.
Exemplos:

EMPREENDA RÁPIDO
PROGRAMA
CICLISTA SEGURO
FEST CAMPOS
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
AUDIOVISUAL CAMPOS DO JORDÃO

FEST CAMPOS
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
AUDIOVISUAL CAMPOS DO JORDÃO
Secretaria de Cultura e Economia Criativa
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Para esclarecer dúvidas, entre em contato
com Assessoria de Comunicação (AssCom)
imprensa@cps.sp.gov.br
Tel.: (11) 3324-3355

As orientações deste Manual e do Manual de Utilização
do Brasão do Estado devem ser aplicadas durante todo
período eleitoral, que inicia em 2 de julho de 2022 e vai
até a proclamação do resultado definitivo pela autoridade
eleitoral, ou seja, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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Centro Paula Souza
quem somos

Autarquia do Governo do Estado de São Paulo
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico é responsável pelas Faculdades de
Tecnologia (Fatecs) e Escolas Técnicas (Etecs)
estaduais.
Este manual contempla os aspectos relacionados
à aplicação do logotipo da instituição nos impressos e
web. É importante seguir os procedimentos descritos,
a fim de alcançarmos os objetivos propostos.
Dentre eles, fazer do logotipo do Centro Paula Souza
uma ferramenta de uso comum, decorrente de uma
padronização visual consistente, agregando valores
de modernidade, confiança e qualidade.
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Logotipo
versões

Estas versões devem ser usadas pelas unidades
de ensino e Administração Central, em toda

Versão Positiva
Quadricromia

Versão Positiva
Tons de cinza

Versão Positiva
Monocromia (uma cor)

Versão Negativa
Monocromia (uma cor)

comunicação visual seja mídia impressa ou digital.

A versão negativa não deve ser utilizada em fundos que dificultam a leitura,
mínimo permitido é de preto 30%

Manual de Identidade Visual CPS

•

Período Eleitoral

•

julho/2022

28

Logotipo
cores

C
M
Y
K

0
100
100
30

C
M
Y
K

0
0
0
100

C
M
Y
K

0
0
0
0

C
M
Y
K

0
0
0
60

R
G
B

178
0
0

R
G
B

0
0
0

R
G
B

255
255
255

R
G
B

102
102
102

Pantone 704
#B20000

Pantone Process Black
#000000

Pantone Coll Gray 8C
#666666

#FFFFFF
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Logotipo
redução

O tamanho mínimo recomendável com o texto
Centro Paula Souza é de 18 mm de largura, sem
o texto é de 10 mm

18mm
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Logotipo

margens de segurança
A distância entre a aplicação de outros logotipos
e/ou elementos deve ser respeitada, conforme
ilustração ao lado, para melhor visualização
do logo.

X

2X

2X
X
X
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Logotipo

usos não permitidos

distorcer desproporcionalmente
ou tirar do ângulo correto

IS
AT

FAÇ Ã

GA

distorcer (altura e largura)
não respeitar a proporção

usar contorno

aplicar transparência

O

DA

10 0% S

aplicar sombra ou
qualquer outro efeito

TI

alterar a fonte

adicionar elementos ao
logotipo

RAN

usar elementos invadindo
as margens de segurança

aplicar o logotipo sobre fundos e/ou
imagens que comprometam a leitura
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Logotipo Etec e Fatec
etec | uso geral

C
M
Y
K

0
100
100
30

C
M
Y
K

32
0
0
77

C
M
Y
K

0
0
0
100

R
G
B

178
0
0

R
G
B

39
51
54

R
G
B

0
0
0

Pantone
704

Pantone
7545

#B20000
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Os logotipos das Etecs estão disponíveis para download em nosso site.
Em caso de dúvidas entre em contato com a equipe da Assessoria de Comunicação
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Logotipo Etec e Fatec
fatec | uso geral
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Os logotipos das Fatecs estão disponíveis para download em nosso site.
Em caso de dúvidas entre em contato com a equipe da Assessoria de Comunicação
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Logotipo Etec e Fatec
grafia

Escola Técnica Estadual - Etec

Faculdade de Tecnologia - Fatec

Por motivo de padronização da identidade visual da instituição, as comunicações internas e externas devem respeitar
a grafia das palavras Etec e Fatec, que devem ser grafadas em caixa alta e baixa
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Assinaturas
cps, etec e fatec
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Tipografia

identidade visual
Fonte principal
Para manter a unidade visual nos materiais é necessário
definir uma fonte tipográfica que seja adotada por todos.
A fonte Verdana é encontrada pela maioria dos sistemas
operacionais dos computadores.

Verdana Regular

Verdana Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! ? @ # $ % ^ & * () [] {} ; < > / _ - + = ~ , .
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! ? @ # $ % ^ & * () [] {} ; < > / _ - + = ~ , .
0123456789

Verdana Italic

Verdana Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! ? @ # $ % ^ & * () [] {} ; < > / _ - + = ~ , .
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! ? @ # $ % ^ & * () [] {} ; < > / _ - + = ~ , .
0123456789
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Atenção para as atualizações deste manual
e dos logotipos disponíveis em nosso site

www.cps.sp.gov.br

Assessoria de Comunicação (AssCom)
Tel.: (11) 3324-3355 | imprensa@cps.sp.gov.br
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