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MARCA
Normas básicas.
A) Marca principal:

B) Dimensões mínimas:

C) Margem de segurança:

16mm

Possui normas gráﬁcas
que devem ser respeitadas
para garantir a integridade
da marca.

Para manter a legibilidade
a identidade não deve
ter o tamanho inferior
ao indicado.

A área mínima admitida é
de 1/3 da medida da largura.
Sempre que possível aumente
esta área.
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SECRETARIAS
O slogan “conte com essa força” não é aplicado
quando a marca do Governo do Estado de Goiás
estiver acompanhada da secretaria.

Secretarias
SECOM

Superintendências

SECOM

Alternativa reduzida

SECOM

Alternativa reduzida

SECOM

SECOM

Alternativa reduzida

SECOM
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PALETA DE CORES
Especificações de cores para aplicação da marca.

A) Cores Oficiais:

B) Borda e Letras Brancas:
*Usar somente quando o fundo
for próximo ou semelhante ao
verde da marca.

C) Preto e Branco:
*Usar somente em ocasiões especiais.

#1a9938
#ffdc00
#1a9938
#000000
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PALETA DE CORES
Cores primárias e secundárias para uso em redes.

Paleta Oficial da Marca

Logo em fundo colorido
(Usar texto em branco)

(Governo de Goiás)

#1a9938

#ffdc00

Paleta de cores auxiliares
(Aplicação em peças)

#D56F24

#F7931E

#FBB03B

#1FA12D

#054222

#00766F

#004F4B

#153274
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POSTAGENS
Formas recomendadas de postagens com gradiente,
aplicação de fotos e ilustração
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ASSINATURAS NAS POSTAGENS
O logotipo do Governo de Goiás só pode ser aplicado uma vez na peça,
em caso de diversas secretarias, as mesmas devem ser separadas por uma barra

Hierarquia

Logo
do orgão

Logo
do orgão

Logo
do orgão

Logo
do orgão

Logo
do orgão

Logo
do orgão

SECOM

Secretaria de
Estado de
Comunicação

Negativa

S

Retomada

Secretaria de
Estado da
Retomada

SECOM

Secretaria de
Estado de
Comunicação
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DIMENSÕES
Feed

Feed Vertical

1080px

1080px

Storie
1080px
145px

1080px

1x1

4x5

1080x1080

1080x1350

Post padrão
e carrossel

1350px

SECOM

Post com grande
quantidade de
texto ou
infográﬁcos

9x16
1080x1920

SECOM

Dimensões para Facebook e Instagram
Podendo ser ajustado de acordo
com a necessidade

1920px

SECOM

330px

SECOM
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DIMENSÕES
Twitter

WhatsApp

1920px

1080px

9x16
1080x1920

1080px

16x9
1080x1920
SECOM

Área do conteúdo
1080x1080

1920px

Mesmas dimensões para thumbnails,
video e post do twitter.
SECOM

Podendo ser ajustado de acordo
com a necessidade
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ICONOGRAFIA
Exemplo:

Aplicação:

Atração

Programas

Informações
de protocolos
e empresas

Programas de
fomento e
competitividades
e financiamentos

- Números
- Protocolos
- Empresas
- Cidades
- Investimentos

- Goiás Empreendedor
- P roduzir
- Fomentar
- FC O

Atração - Editais
Serviços

Jurisdicionadas

Contato

O que é:
- Codego
- Goiás Parcerias
- Goiás Turismo
- Juceg

- Contato da SIC
- Contato da Codego
- Contato da Goiás Parcerias
- Contato da Goiás Turismo
- Contato da Juceg

Ícones com padrão para
reforçar a pregnância.

Programas
Crescimento

Pastas
Jurisdicionadas

Contato

Agro

Moradia

Moradias
Habitação

Distritos

Servidores

Novidades

Eventos

Servidores

Contato

Unidades

Agendamento
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FOTOGRAFIAS
Recomendado uso
de fotos responsivas
em alta qualidade.

Número de curados de
Covid-19 em Goiás.

Número de curados de
Covid-19 em Goiás.

Número de curados de
Covid-19 em Goiás.
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TIPOGRAFIA
Tipografia primária, uso em títulos.

Governo
de Goiás
Santuário da Serra Dourada
Natureza dormindo no cio
Anhanguera, malícia e magia
Bota fogo nas águas do rio
Vermelho, de ouro assustado
Foge o índio na sua canoa
Anhanguera bateia o tempo
Levanta, arraial Vila Boa!
Terra Querida
Fruto da vida
Recanto da Paz
Cantemos aos céus
Regência de Deus
Louvor, louvor a Goiás!

TÍTULO - BLACK
TEXTO - REGULAR

BW MITGA BLACK
BW MITGA BOLD
BW MITGA REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890 !”#$%&/()=?*

...
Hino de Goiás
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TIPOGRAFIA
Tipografia secundária, uso para textos em cards e videos.

USO EM VIDEOS

USO EM CARDS

GOTHAM BOLD
GOTHAM BOOK
GOTHAM LIGHT

MONTSERRAT BOLD
MONTSERRAT REGULAR
MONTSERRAT LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstu vxyz
1234567890 !”#$%&/()=?*

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
1234567890 !”#$%&/()=?*
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APRESENTAÇÃO
Material disponibilizado
pela Secretaria de
Comunicação.
TEMA DA

APRESENTAÇÃO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis

TEMAS:
Tópicos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis

TEMA DA

APRESENTAÇÃO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis

TEMA DA

APRESENTAÇÃO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip
ex ea commodo consequat.

TEMA DA

APRESENTAÇÃO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.

TEMAS:
Tópicos

SECOM
SECOM

SECOM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. on ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis

Tópicos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismo a aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis

SECOM

Secretaria
de Estado
SECOM
de Comunicação
SECOM

SECOM
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AVATAR
Avatar padrão 1X1 das secretarias e órgãos do Estado.

SECOM

Secretaria de
Estado de
Comunicação

SECOM

Secretaria de
Estado de
Comunicação

SECOM

Secretaria de
Estado de
Comunicação
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