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Sobre a logo
No âmbito da Década Internacional 
Afrodescendente, o Ministério dos Direitos 
Humanos, por meio do Conselho Nacional 
de Promoção da Igualdade Racial e 
da Secretaria Nacional de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, entre os dias 
27 e 30 de maio, realizam em Brasília/DF a 
IV Conferência Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial – IV CONAPIR, com o tema 
“O Brasil na década dos afrodescendentes: 
reconhecimento, justiça, desenvolvimento 
e igualdade de direitos”. Inspirada no tema 
da Década desenvolvida e promovida pela 
ONU, a identidade visual da IV CONAPIR 
foi criada com inspiração nos conceitos de 
Ancestralidade, Nacionalidade, Perspectivas 
Futuras, Combate ao Racismo, Transformação, 
Movimento e Construção Coletiva, utilizando 
os contornos do mapa do Brasil. 



IV CONAPIR

O mapa da África foi colocado no centro, 
simbolizando um coração que impulsiona força 
por meio de raios negros, ao mesmo tempo uma 
referência aos cabelos crespos dos povos negros 
em movimento, que dão forma à silhueta do 
Brasil, que outrora recebeu os africanos. 

Este manual apresenta diretrizes para a correta 
aplicação da marca pelos diversos parceiros e 
atores sociais envolvidos na realização da IV 
CONAPIR, em seus materiais impressos e digitais 
de publicidade, promoção e divulgação do evento. 

Espera-se, com isso, que tal uso seja facilitado 
e multiplicado, contribuindo para a divulgação 
da IV CONAPIR de maneira coerente e alinhada 
em todas as etapas.



Manual de Identidade Visual

Cores Aplicadas
C= 0 M= 27 Y=100 K= 0

C= 2 M= 62 Y=100 K= 0

C= 0 M= 0 Y=0 K= 100

C= 0 M= 0 Y=0 K= 0

As cores usadas, além de remeter ao 
clima da savana africana, também segue 
a paleta de cores usadas na identidade 
da Década Afrodescendente. Os 
desenhos ao fundo fazem referência a 
povos e comunidades tradicionais, que 
unem-se ao povo negro na luta contra 
a discriminação e a pela superação das 
desigualdades étnico-raciais. 
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Alegreya Sans Bold:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVXWY Z
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz.,<>;:/? ˚~^]}º[{ª´ `
1234567890!@#$%¨&*()_=+

Alegreya Sans Regular:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVXWYZ
abcdef ghijklmnopqrstuvxwyz.,<>;:/? ˚~^]}º[{ª´ `
1234567890!@#$%¨&*()_=+

Montserrat Medium:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz.,<>;:/?˚~^]}º[{ª´`
1234567890!@#$%¨&*()_=+

Montserrat Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz.,<>;:/?˚~^]}º[{ª´`
1234567890!@#$%¨&*()_=+

Fontes
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Composição da Logo Horizontal

Redução Máxima

2 cm

7 cm
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Aplicações logo horizontal

A aplicação das logos 
deve ser feita sempre 
obedecendo a paleta 
de cores padrão da 
identidade visual
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Cartaz Oficial
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Aplicação sobre foto

Aplicação sobre fundos instáveis
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Alguns exemplos de como a logo NÃO pode ser aplicada.
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Aplicação em Peças


