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USOS Essa é a versão principal.

Deve-se usar a marca na 

maioria das comunicações

em fundo branco.

A nova marca traz as palavras 

justificadas e destaca o nome 

“Católica”.
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USOS As versões anteriores não 

devem ser mais utilizadas.
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GRID O grid determina a distância 

entre os elementos da marca.

Para referência, levou-se em 

consideração uma medida 

extraída do símbolo. 

Em quaisquer que sejam as 

aplicações, a marca deve 

seguir essas proporções.
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MARGEM / PROTEÇÃO A área de proteção define os

espaços onde não pode haver

interferência gráfica, seja 

texto ou uma segunda marca.

Para referência, levou-se em 

consideração duas medidas 

extraídas do símbolo.

Em quaisquer que sejam as 

aplicações, a marca deve 

seguir essas proporções.
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PALETA DE CORES 06

CMYK   •   64   52   0   60

RGB   •   37   49   102

CMYK   •   0   12   50   32

RGB   •   173   153   87

CMYK   •   1   0   11   27

RGB   •   185   186   166

CMYK   •   0   48   100   6

RGB   •   239   125   0

CMYK   •   0   0   0   100

RGB   •   0   0   0

CMYK   •   0   8   51   19

RGB   •   206   190   100



MONOCROMIA 07



FONTE 08

Poppins
Bold

Poppins
Medium

Foi alterado o design padrão

do acento agudo da tipografia.

OBSERVAÇÃO

PADRÃO

CATÓLICA
ALTERADO

CATOLICA



VETOS 09

O design do brasão deve ser 

respeitado, sendo vetada 

qualquer alteração ainda 

que sutil.

Está vetada a alteração nas cores 

de tipografia fora do padrão 

determinado anteriormente neste 

manual, ainda que por uma cor 

presente na paleta (pág. 06).

A marca, em qualquer uma das 

suas versões, não deve ser 

aplicada sobre fundos coloridos 

cujas cores não foram previstas 

anteriormente neste manual (pág. 

06 e 07) ou sobre texturas.

A marca não pode ser 

apresentada parcialmente 

(seja brasão ou tipografia)


