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Com a utilização de uma
identidade visual mais coesa,
nossos programas prójuventude ficarão ainda mais
alinhados com o Rotary.
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Logos
Interact

Guia de Identidade Visual:
Programas do Rotary para
Líderes Jovens

Patrocinado por Rotary Clubs, o
Interact é um clube para jovens de 12
a 18 anos que promove a liderança e
o trabalho voluntário.

Assinatura do Interact

Assinatura do Interact simplificada

Marca nominativa

Emblema rotário

A assinatura do Interact é formada
por sua marca nominativa (palavra
Interact) + texto com o endosso do
Rotary + a Marca de Excelência da
nossa organização (emblema rotário)
na cor Sky Blue.
Sempre use o texto com o endosso
rotário abaixo da palavra Interact,
pois ele estabelece a ligação entre o
Interact e o Rotary.
Sky Blue - códigos:
PMS 2202C
C96 M0 Y6 K0
PMS 2202U
C94 M0 Y6 K0
Hex #01b4e7
R1 G180 B231

Texto com o endosso do Rotary

Colorida

Uma cor

Positiva (para fundos claros ou brancos)

100% branco (reverso)

Que formato de logo devo usar para:
Materiais
impressos
Materiais
bordados
Silkscreen
Documento em
Word (impresso)
PowerPoint
Materiais digitais:
Web/E-mail
Tablet/Celular

.eps

spot ou cmyk

.eps

spot ou cmyk

.eps

spot ou cmyk

.png

rgb

.png

rgb

.png

rgb

Sky Blue

Sky Blue

100% preto
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Sistema de
assinatura
Interact

Guia de Identidade Visual:
Programas do Rotary para
Líderes Jovens

Com o sistema de assinatura, você
pode adicionar o nome de sua escola
ou clube a todos os seus materiais de
comunicação. Nos próximos meses
disponibilizaremos uma ferramenta
para que cada clube crie sua própria
assinatura. Nossos fornecedores
licenciados também poderão colocar tais
assinaturas em seus produtos.
O formato a ser seguido é: assinatura do
Interact seguida de [nome da escola] ou
[nome do clube].
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INTERACT CLUBS
Opção preferencial

Opção alternativa

Clube patrocinado pelo Rotary

0.5" / 13mm
Escola
ABC
[Location]

0.25" / 6.4mm

O tamanho e posicionamento da
marca nominativa do Interact em 0.22" / 5.6mm
relação ao texto de endosso do Rotary
e ao emblema rotário não podem ser
alterados.

Exemplos

Club
Copy above and below:
Frutiger LT STD 45 Light,12pt,
Rotary Royal Blue
right aligned to Rotary wordmark

Clube patrocinado pelo Rotary

Escola
ABC
0,5" / 13mm

0,25" / 6,4mm
0,16" / 4,0mm
0,20" / 5,0mm

abaixo:
[Nome] Texto
Frutiger IT STD 45 Light, 12pt
Rotary Sky Blue
Lado direito alinhado à marca
nominativa do Interact
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Logos
Rotaract

Guia de Identidade Visual:
Programas do Rotary para
Líderes Jovens

O Rotaract, voltado a jovens de 18
a 30 anos, é um clube parceiro do
Rotary que promove a liderança e o
trabalho voluntário.

Assinatura do Rotaract

Assinatura do Rotaract simplificada

Marca nominativa

Emblema rotário

A assinatura do Rotaract é formada
por sua marca nominativa (palavra
Rotaract) + texto com o endosso do
Rotary + a Marca de Excelência da
nossa organização (emblema rotário)
na cor Cranberry.
Sempre use o texto com o endosso
rotário abaixo da palavra Rotaract,
pois ele estabelece a ligação entre o
Rotaract e o Rotary.
Cranberry - códigos:
PMS 214C
C0 M100 Y22 K0
Rubine RedU
C0 M100 Y22 K0
Hex #d91b5c
R217 G27 B92

Texto com o endosso do Rotary

Colorida

Uma cor

Positiva (para fundos claros ou brancos)

100% branco (reverso)

Que formato de logo devo usar para:
Materiais
impressos
Materiais
bordados
Silkscreen
Documento em
Word (impresso)
PowerPoint
Materiais digitais:
Web/E-mail
Tablet/Celular

.eps

spot ou cmyk

.eps

spot ou cmyk

.eps

spot ou cmyk

.png

rgb

.png

rgb

.png

rgb

Cranberry

Cranberry

100% preto
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Sistema de
assinatura
Rotaract

Guia de Identidade Visual:
Programas do Rotary para
Líderes Jovens

Com o sistema de assinatura, você pode
adicionar o nome de sua universidade
ou clube a todos os seus materiais de
comunicação. Nos próximos meses
disponibilizaremos uma ferramenta
para que cada clube crie sua própria
assinatura. Nossos fornecedores
licenciados também poderão colocar tais
assinaturas em seus produtos.
O formato a ser seguido é: assinatura do
Rotaract seguida de [nome do clube] ou
[nome da universidade].
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ROTARACT CLUBS
Opção preferencial

Opção alternativa

Club parceiro do Rotary

0.5" /ABC
13mm
Universidade
[Location]

0.25" / 6.4mm

O tamanho e posicionamento da
marca nominativa do Rotaract0.22"
em / 5.6mm
relação ao texto de endosso do Rotary
e ao emblema rotário não podem ser
alterados.

Club
Copy above and below:
Frutiger LT STD 45 Light,12pt,
Rotary Royal Blue
right aligned to Rotary wordmark

Exemplos

Club parceiro do Rotary

Universidade
ABC
0,5" / 13mm

0,25" / 6,4mm
0.16" / 4,0mm
0,20" / 5,0mm

abaixo:
[Nome] Texto
Frutiger IT STD 45 Light, 12pt
Rotary Cranberry
Lado direito alinhado à marca
nominativa do Rotaract
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Logos
Área de reserva e
tamanhos mínimos
para impressão

LOGO

Guia de Identidade Visual:
Programas do Rotary para
Líderes Jovens
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TAMANHO MÍNIMO PARA IMPRESSÃO

Assinatura do Interact
Tamanho mínimo:
13 mm / 0,5"

13mm
0,5"

Sem restrição de altura
máxima

Assinatura do Rotaract
Tamanho mínimo:
13 mm / 0,5"

13mm
0,5"

Sem restrição de altura
máxima

Que formato de logo devo usar para:
Materiais
impressos
Materiais
bordados
Silkscreen
Documento em
Word (impresso)
PowerPoint
Materiais digitais:
Web/E-mail
Tablet/Celular

.eps

spot ou cmyk

.eps

spot ou cmyk

.eps

spot ou cmyk

.png

rgb

.png

rgb

.png

rgb

ÁREA DE
RESERVA

Área de reserva: o espaço livre em
volta do logo. Deve ser igual à altura
do "I" de Interact ou do "R" de
Rotaract na marca nominativa.

Logos
Área de reserva e
tamanhos mínimos
para ambientes
digitais
LOGO
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TAMANHO MÍNIMO PARA DESKTOP/LAPTOP

Assinatura do Interact
Tamanho mínimo:
60px

60px

Sem restrição de altura
máxima

Assinatura do Rotaract
Tamanho mínimo:
60px

60px

Sem restrição de altura
máximat

Assinatura simplificada
Para uso digital em escala
pequena e espaços delimitados
Altura máxima: menos de
60px para desktop/laptop e
Tamanho mínimo:
30px para desktop/laptop e

30px

30px

ÁREA DE RESERVA

A área livre para os logos deve ser
igual à altura do “c” das marcas
nominativas Interact e Rotaract.
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Logos
Área de reserva e
tamanhos mínimos
para ambientes
digitais
LOGO

Guia de Identidade Visual:
Programas do Rotary para
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TAMANHO MÍNIMO PARA CELULAR/TABLET

Assinatura do Interact
Tamanho mínimo:
60px

80px

Sem restrição de altura
máxima

Assinatura do Rotaract
Tamanho mínimo:
60px

80px

Sem restrição de altura
máximat

Assinatura simplificada
Para uso digital em escala
pequena e espaços delimitados

40px

Altura máxima: menos de
80px para celular/tablet
Tamanho mínimo:
40px para celular/tablet

40px

ÁREA DE RESERVA

A área livre para os logos deve ser
igual à altura do “c” das marcas
nominativas Interact e Rotaract.
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Sistema de
assinatura
Intercâmbio de
Jovens do Rotary
Os lockups podem ser usados
em aplicações menores, como
ambientes digitais, espaços
pequenos ou materiais bordados,
para mostrar a relação do Rotary
com o Intercâmbio de Jovens. Um
lockup é formado pela assinatura
do distrito ou clube com o texto do
programa, que pode ser estilizado
com qualquer uma das nossas
fontes oficiais.

Guia de Identidade Visual:
Programas do Rotary para
Líderes Jovens
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Intercâmbio de Jovens do Rotary - lockup

Sistema de assinatura - lockup
y

Distrito ou Clube

x

y

y

Sistema de assinatura - lockup

variável

rotary
youth
exchange

x min
1,5x max

Distrito ou Clube

Divisor:
0,5pt, 50% preto
Altura igual ao primeiro logo

Para mais detalhes, veja as
diretrizes completas no nosso Brand
Center: rotary.org/pt/brandcenter.
Assinatura do clube ou distrito

rotary
youth
exchange
Divisor:
0,5pt, 100% branco
Altura igual ao primeiro logo

Nome do programa

Exemplos

Distrito 6860

Distrito 6860
Assinatura de distrito

Em materiais bordados, use a
assinatura simplificada de Rotary
Clubs ou distritos.
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Distrito 6860
Assinatura de distrito simplificada

Fonte Frutiger

rotary
youth
exchange
Fonte Arial Narrow

Assinatura de distrito

Distrito 6860
Assinatura de distrito simplificada

rotary
youth
exchange
Fonte Sentinel

rotary
youth
exchange
Fonte Georgia

x min
1,.5x max

Sistema de
assinatura
Intercâmbio de
Jovens do Rotary
Crie um visual diferente para o
Intercâmbio de Jovens do seu clube,
distrito ou grupo multidistrital. Use a
assinatura do clube ou distrito como
texto ou arte, conforme mostrado nos
exemplos.
Em aplicações em camisetas,
distintivos, folhetos e outros materiais
promocionais, a arte ou o texto com
o nome do programa deve ser grande
e proeminente, em proximidade à
assinatura do distrito ou clube.

Guia de Identidade Visual:
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Exemplos de uso - Intercâmbio de Jovens de distrito/clube

Assinatura do clube ou distrito
Texto

Texto
Arte

Crie uma assinatura para seu clube ou
distrito no nosso Brand Center:
rotary.org/pt/brandcenter.

Example

Distrito ou Clube

Assinatura do clube ou distrito
Texto
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Sistema de
assinatura
Prêmios Rotários de
Liderança Juvenil
(RYLA)
Os lockups podem ser usados
em aplicações menores, como
ambientes digitais, espaços
pequenos ou materiais bordados,
para mostrar a relação do Rotary
com o RYLA. Um lockup é formado
pela assinatura do distrito ou clube
com o texto do programa, que pode
ser estilizado com qualquer uma
das nossas fontes oficiais.
Para mais detalhes, veja as
diretrizes completas no nosso Brand
Center: rotary.org/pt/brandcenter.

Guia de Identidade Visual:
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Sistema de assinatura do RYLA - lockups
Sistema de assinatura - lockup
y

Distrito ou Clube

x

y

y

Sistema de assinatura - lockup

variável

rotary youth
leadership
awards

x min
1,5x max

Distrito ou Clube

Divisor:
0,5pt, 50% preto
Altura igual ao primeiro logo

Assinatura do clube ou distrito

rotary youth
leadership
awards
Divisor:
0,5pt, 100% branco
Altura igual ao primeiro logo

Nome do programa

Exemplos

Distrito 6860
Assinatura de distrito

Distrito 6860
Assinatura de distrito

Em materiais bordados, use a
assinatura simplificada de Rotary
Clubs ou distritos.
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Distrito 6860
Fonte Frutiger

rotary youth
leadership
awards
Fonte Arial Narrow

Distrito 6860
Assinatura de distrito simplificada

Assinatura de distrito

Distrito 6860
Assinatura de distrito

Distrito 6860
Fonte Frutiger

Assinatura de distrito simplificada

rotary youth
leadership
awards
Fonte Sentinel

rotary youth
leadership
awards
Fonte Georgia

RYLA
Fonte Sentinel

x min
1,.5x max

Sistema de
assinatura
Prêmios Rotários de
Liderança Juvenil
(RYLA)
Crie um visual diferente para o
RYLA do seu clube ou distrito. Use a
assinatura do clube ou distrito como
texto ou arte, conforme mostrado nos
exemplos. Tanto o nome por extenso
e a sigla são aceitáveis para uso nas
versões arte e texto.
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Exemplos de uso - RYLA de distrito/clube

Assinatura do clube ou distrito
Texto

Em aplicações em camisetas,
distintivos, folhetos e outros materiais
promocionais, a arte ou o texto com
o nome do programa deve ser grande
e proeminente, em proximidade à
assinatura do distrito ou clube.

Texto
Arte

Crie uma assinatura para seu clube ou
distrito no nosso Brand Center:
rotary.org/pt/brandcenter.

Example

Distrito ou Clube

Assinatura do clube ou distrito
Texto
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FALE
CONOSCO
Dúvidas
Para perguntas gerais ou informações de compra/download
de amostras de cores PantoneTM ou tipografia:
graphics@rotary.org
Licenciamento
Para fabricantes ou distribuidores interessados em comercializar ou distribuir produtos com o emblema do Rotary
e para Rotary Clubs que queiram vender produtos com o emblema rotário para fins de arrecadação de fundos:
rilicensingservices@rotary.org
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