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Introdução

Este manual estabelece um conjunto de orientações sobre as aplicações do Selo “Somos SUS-BH” afim de conferir unidade à 
comunicação.  Siga corretamente as instruções e recomendações contidas neste manual para auxiliar e facilitar o seu trabalho.

Selo Comemorativo
 
O Selo “Somos SUS-BH”, representa um marco na comemoração dos 30 anos do sistema. Como estratégia de comunicação, tem 
o objetivo de fortalecer e valorizar a imagem e os serviços oferecidos pelo SUS em Belo Horizonte. O Selo fomenta o sentimento 
de pertencimento dos trabalhadores e profissionais de saúde e seu papel na rede SUS-BH.

A nova marca vai se unir às logos da PBH e do SUS usadas em cartazes, campanhas, peças eletrônicas, eventos e serviços 
ofertados pela rede SUS-BH. O selo, que será disposto também nos bottons dos crachás dos servidores, vai agregar valor às 
ações voltadas para um público de aproximadamente 2 milhões de pessoas que hoje estão cadastradas na Rede SUS-BH.



4

Cores e fontes

A cor escolhida como principal na criação do selo segue os 
padrões e diretrizes instituidos na nova gestão.

Para alcançar esta unidade cromática, é fundamental que 
as especicações das cores sigam corretamente os valores 
apresentados abaixo.

C: 80
M: 3 
Y: 97
K: 0

O selo obrigatoriamente deve conter o brasão oficial 
identificando a Prefeitura de Belo Horizonte jutamente com 
seu slogan GOVERNANDO PARA QUEM PRECISA.

Fonte oficial: DINPRo Black

SOMOS
SUS BH
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Aplicações - Variações

SOMOS
SUS BHA aplicação oficial deve ser mantida sempre que possível.

Em caso de aplicação em preto e branco, deve-se seguir 
estas variações.

SOMOS
SUS BH

SOMOS
SUS BH
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Aplicações - Banners e cartazes

SOMOS
SUS BH SOMOS

SUS BH

A aplicação em cartazes e banners deve ocorrer em uma área livre do layout de forma a não comprometer graficamente as 
informações do conteúdo.
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Aplicações - Botton do crachá

O botton adesivo deve ser colado na 
posição indicada no exemplo. 
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Aplicações - Acontece Saúde

A aplicação deve acontecer no cabeçalho, na posição indicada no exemplo abaixo. 
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Aplicações - Assinatura de e-mail

O arquivo com a imagem do selo e o brasão 
está disponível para dowload em https://
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/
biblioteca/documentos-tecnicos/protocolos-
manuais-guias.

 
Para inserir a imagem na assinatura de 
e-mail: 
1. Acesse a sua conta do Correioweb PBH.  
2. Em seguida, no canto superior direito, 
clique sobre o símbolo de engrenagem e 
selecione a opção “Configurações”. 
3. Vá até o item “Assinatura”. 
4. Abaixo da sua assinatura, clique no botão 
“Inserir Imagem” e busque em Upload o 
arquivo em seu computador.  
5. Baixe a barra de rolagem do navegador até 
localizar o botão “Salvar Alterações” e salve. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/biblioteca/documentos-tecnicos/protocolos-manuais-guias
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/biblioteca/documentos-tecnicos/protocolos-manuais-guias
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/biblioteca/documentos-tecnicos/protocolos-manuais-guias
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Aplicações - Apresentação Power Point 

A aplicação deve acontecer na parte inferior, à esquerda da imagem. Medidas: 3 x 3 cm.
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Usos incorretos

SOMOS
SUS BH

SOMOS
SUS BH

SOMOS
SUS BH

SOMOS
SUS BH

Deformidades nas proporções.

Ausência do brasão.
Alteração na paleta de cores 

implicam diretamente na 
reprovação da utilização do selo.
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Manual disponível em
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/biblioteca/documentos-tecnicos/protocolos-manuais-guias

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/biblioteca/documentos-tecnicos/protocolos-manuais-guias

