SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DE PLACAS
Recife, 17 de junho de 2010.
As instruções abaixo orientam a confecção das placas indicativas de empreendimentos
beneficiados com Incentivos Fiscais administrados pela SUDENE.
Material: as placas devem ser confeccionadas em chapas planas, metálicas,
galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às
intempéries. Para afixação ou adesivação das informações deverá ser usado material
plástico (poliestireno).
Localização: as placas devem ser afixadas pela empresa beneficiária do Incentivo
Fiscal, em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou
voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.
Conservação: as placas devem ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive
quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de fruição do
Benefício Fiscal.
Medidas: as placas devem ter 6 metros de largura por 4 metros de altura. No caso da
impossibilidade de afixação das placas nas dimensões indicadas, seja por inadequação
da localização do empreendimento ou por restrições legais, a empresa beneficiária do
Incentivo Fiscal deverá comunicar o fato à SUDENE, para que, após a analise do caso,
esta Superintendência possa redefinir as medidas.
Modelo da placa: as medidas, cores e demais orientações complementares, devem
ser, rigorosamente, aplicadas ao modelo da placa presente no arquivo placa-incentivojun2010.cdr. Neste modelo, as únicas informações que devem ser inseridas são o
nome da empresa beneficiária e do Benefício Fiscal usufruído, observando o mesmo
padrão de fonte, tamanho, cor e alinhamento definidos.
Nome do “Benefício Fiscal”: Caso a empresa usufrua de mais de um benefício,
apenas um deverá ser informado.
Modelo diferenciado de placa: Empresas do setor hoteleiro poderão optar por um
modelo diferenciado de placas com tamanho reduzido (60cm x 40cm), proporcionando
uma maior flexibilidade de afixação, além de manter em harmonia o visual arquitetônico
do ambiente. Caso a empresa beneficiária venha optar por esse modelo, terá que afixar
3(três) placas de 60cm x 40cm, confeccionadas em aço inox escovado, com
gravação em baixo relevo e de acordo os arquivos placa-modelo-diferenciado.cdr e
fontes.zip anexos. Ressaltamos que o local para afixação deve favorecer a melhor
visualização, como por exemplo, na recepção, na entrada principal do restaurante e do
auditório.

CORES E FONTES
LADO DIREITO
Fundo
Fonte usada nos títulos
Fonte usada nos demais textos
Cor para as fontes
Caracteres por linha (máximo)
Entrelinhas
Alinhamento da logomarca SUDENE
(jpg)
Alinhamento do primeiro e segundo
textos (em aberto)
Espaçamento superior para a logomarca SUDENE (em curvas)
Espaçamento superior para o
primeiro texto (em aberto)
Espaçamento entre o primeiro e o
segundo textos (ambos em aberto)
Espaçamento inferior para o
segundo texto (em aberto)

Branco.
Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:0%
Arial (564.841 pt) em negrito.
Arial (564.841 pt) sem negrito.
Escala Pantone Process Black C
Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:100%
18 maiúsculas ou 24 minúsculas
1 ponto do tamanho do corpo utilizado.
Centralizado em referência ao quadrante.
Justificado à esquerda.
3 pontos em Arial (564.841 pt)
9 pontos em Arial (564.841 pt)
1 ponto em Arial (564.841 pt)
2 pontos em Arial (564.841 pt)

LADO ESQUERDO
Fundo
Alinhamento do título (em curvas)

Branco.
Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:0%
Centralizado em referência ao quadrante.

TARJA DE SEPARACAO VERTICAL
Tamanho da tarja
Espaçamentos entre as bordas
superior e inferior
Cor
Alinhamento

1/163
1/43
Escala Pantone Process Black C
Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:100%
Centralizada no quadrante completo.

CORES DAS LOGOMARCAS SUDENE
LADOS DIREITO E ESQUERDO
Verde
Preto (sombra)

Escala Pantone 348 C (brilho) 348 U (fosco)
Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:100%
Escala Pantone Process Black C
Quadricromia: C:0% M:0% Y:0% K:100%

Modelo de placa para simples visualização:
(para confecção da placa use o modelo presente no arquivo

placa-incentivo-jun2010.cdr).

Aplicação exemplo do modelo de placa para simples visualização :
(para confecção da placa use o modelo presente no arquivo

placa-incentivo-jun2010.cdr).

