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Este é o manual de aplicação de marcas da
Secretaria de Estado da Cultura de Roraima
para os Editais da Lei Aldir Blanc.

APLICAÇÃO
DE IDENTIDADE VISUAL

Os proponentes aprovados nos Editais da Lei Aldir 
Blanc devem inserire em suas peças de divul-
gação e produtos as logomarcas desta Secretaria 
/Governo de Roraima, Ministério do Turismo e 
Governo Federal.

Assim que aplicadas as logomarcas, as peças 
gráficas devem passar pela aprovação da Asses-
soria de Comunicação da Secretaria de Cultura de 
Roraima, através do e-mail:
secultrr.leialdirblanc@gmail.com

TodoTodo material de divulgação deverá ser enviado 
com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, 
para que seja garantida a correta aplicação de 
identidade visual da Pasta.



LOGOS APLICADAS
NA HORIZONTAL

Baixe aqui as logos
na versão horizontal.

https://drive.google.com/drive/folders/1omF_uJ2uascnzxvlUsuPwMvPF2D-eX6Z?usp=sharing


Aplicação das
marcas coloridas
com a utilização do
fundo branco.

Aplicação das
marcas em fundos
que comprometem
a leitura.



TEXTO RELEASE

Todas as artes com chancela “APRESENTA” devem 
fazer referência ao Governo Federal e a Secretaria 
de Estado de Cultura da Seguinte forma:

Todos os releases devem ser enviados com o prazo 
mínimo de 5 (cinco) dias de antecedência do 
evento para Assessoria de Comunicação da Secre-
taria de Estado da Cultura de Roraima, pelo e-mail:
secultrr.leialdirblanc@gmail.com

“ESTE PROJETO É APOIADO PELO GOVERNO DO
BRASIL E PELO ESTADO DE RORAIMA, POR MEIO DA SEC-
RETARIA DE ESTADO DA CULTURA E DO FUNDO ESTADUAL 

DA CULTURA, COM RECURSOS
PROVENIENTES DA LEI FEDERAL No 14.017, DE 

29 DE JUNHO DE 2020”.

secult.rr.leialdirblanc@gmail.com


UTILIZAÇÃO DE
HASTAGS E PEÇAS DIGITAIS

A Secretaria de Estado da Cultura de Roraima 
sugere a marcação de suas redes sociais @secult-
roraima e @govroraima também para fins
de registro, acompanhamento e potencialização da 
divulgação das ações a serem apresentadas. OBS: A 
utilização da marca #LeiAldirBlancRR #SecultRR, 
é opcional, mas recomendada para fins de veicu-
lação em peças digitais relacionadas à Secretaria. 
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