
MANUAL DE REGRAS
E APLICAÇÃO

FAEB
SENAR

SINDICATOS



linguagem visual
paleta de cores

PANTONE 376C
 C:50 M:0  Y: 100 K:0

R: 141 G: 198  B: 63

PANTONE 3308C
 C:100 M:0  Y: 60 K:72

R: 0 G: 72  B: 58

As cores das paletas estão representadas neste manual em policromia CMYK (Cyan, Magenta, Yellow e Black)
e suas referências de PANTONE e RGB estão indicadas.

Sempre que necessário, utilize as amostras de cores com as devidas referências estabelecidas conforme
 paleta apresentada. 



aplicações
diretrizes para timbrados

Modelo: Blocos para treinamento timbrados com 10 (dez) folhas cada / 
2x0 cores / papel alta alvura de 90 gr / colado

Impressão: Logomarcas do senar / faeb / 
frase: sindicato dos produtores rurais / 1 via

Tamanho: 15 x 21 cm

FAEB / SENAR
Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, 

Comércio, Salvador - BA | CEP 40015-080 
FAEB - faeb@faeb.org.br | (71) 3415-7100

SENAR- senar@senarbahia.org.br | (71) 3415-3100   

T i m b r a d o s :

As logomarcas do Sistema FAEB e suas entidades podem ser aplicadas em brindes apenas se respeitadas as regras das 
áreas de arejamento descritas neste manual.



aplicações
diretrizes para brindes

FAEB / SENAR
Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, 

Comércio, Salvador - BA | CEP 40015-080 
FAEB - faeb@faeb.org.br | (71) 3415-7100

SENAR- senar@senarbahia.org.br | (71) 3415-3100   

P a s t a s :

As logomarcas do Sistema FAEB e suas entidades podem ser aplicadas em brindes apenas se respeitadas as regras das 
áreas de arejamento descritas neste manual.

Modelo: Pasta envelope / tipo malote / material bagun
Tamanho: 40 x 27 cm

Cor: Verde musgo / bordas na cor preta
Acabamento: Costura com zíper

Impressão: FAEB / SENAR / Sindicato dos Produtores Rurais / ilustração
Impressão em 4 cores chapadas em silk screen



aplicações
diretrizes para brindes

TREINAMENTO
RURAL

Camisas: Modelo 01

As logomarcas do Sistema FAEB e suas entidades podem ser aplicadas em brindes apenas se respeitadas as regras das 
áreas de arejamento descritas neste manual.

Modelo: Camisa em malha 30.1 com gola redonda
Cor da camisa: Verde musgo com mangas na cor verde musgo

Impressão costas: Treinamento rural / marca senar – bahia / sindicato dos produtores rurais
Impressão no formato 20 x 8,5 cm em 01 cor em silk screen

Impressão frente: FAEB / SENAR / sindicatos dos produtores rurais / ilustração
Impressão na area total em 4 cores chapadas em silk screen



aplicações
diretrizes para brindes

TREINAMENTO
RURAL

Camisas: Modelo 02

As logomarcas do Sistema FAEB e suas entidades podem ser aplicadas em brindes apenas se respeitadas as regras das 
áreas de arejamento descritas neste manual.

Modelo: Camisa em malha 30.1 com gola redonda
Cor da camisa: Bege (algodão natural) e mangas na cor verde musgo 

Impressão costas: Treinamento rural / marca senar – bahia / sindicato dos produtores rurais 
Impressão no formato 20 x 8,5 cm em 01 cor em silk screen. 

Impressão frente: FAEB / SENAR / Sindicatos dos Produtores Rurais / ilustração
Impressão na area total em 4 cores chapadas em silk screen



aplicações
diretrizes para brindes

CENTRO DE
TREINAMENTO

RURAL

Camisas: Modelo 03

As logomarcas do Sistema FAEB e suas entidades podem ser aplicadas em brindes apenas se respeitadas as regras das 
áreas de arejamento descritas neste manual.

Modelo: Camisa em malha 30.1 com gola redonda
Cor da camisa: Bege (algodão natural) e mangas na cor verde musgo 

Impressão costas: Treinamento rural / marca senar – bahia / sindicato dos produtores rurais 
Impressão no formato 20 x 8,5 cm em 01 cor em silk screen. 

Impressão frente: FAEB / SENAR / Sindicatos dos Produtores Rurais / ilustração
Impressão na area total em 4 cores chapadas em silk screen



aplicações
diretrizes para brindes

Bonés: Modelo 01
As logomarcas do Sistema FAEB e suas entidades podem ser aplicadas em brindes apenas se respeitadas as regras das 

áreas de arejamento descritas neste manual.

Modelo: Seis gomos com profundidade mínima de 16 cm. Tecido brim 100% 
algodão peletizado, gramatura 304. 

Cores: Gomos e pala na cor verde musgo.
Tamanho: Adulto

Acabamento: Fecho em brim peletizado do própriotecido. Fivela de metal e 
ilhós de metal niquelados. Acabamento interno carneira de algodão. Quatro 
ilhoses de metal na copa. Botão plástico forrado com o próprio tecido com 

pino de metal.
Impressão: FAEB / SENAR / Sindicato dos Produtores Rurais / ilustração - 

impressão em 2 cores chapadas em silk screen.



aplicações
diretrizes para brindes

Bonés: Modelo 02
As logomarcas do Sistema FAEB e suas entidades podem ser aplicadas em brindes apenas se respeitadas as regras das 

áreas de arejamento descritas neste manual.

Modelo: Seis gomos com profundidade mínima de 16 cm. Tecido brim 100% 
algodão peletizado, gramatura 304. 

Cores: Gomos na cor algodão cru e pala na cor verde musgo.
Tamanho: Adulto

Acabamento: Fecho em brim peletizado do própriovtecido. Fivela de metal e 
ilhós de metal niquelados. Acabamento interno carneira de algodão. Quatro 

ilhoses de metal na copa. Botão plástico forrado com o próprio tecido com pino 
de metal.

Impressão: FAEB / SENAR / Sindicato dos Produtores Rurais / ilustração - 
impressão em 4 cores chapadas em silk screen.



aplicações
diretrizes para brindes

Bonés: Modelo 03
As logomarcas do Sistema FAEB e suas entidades podem ser aplicadas em brindes apenas se respeitadas as regras das 

áreas de arejamento descritas neste manual.

Modelo: Seis gomos com profundidade mínima de 16 cm. Tecido brim 100% 
algodão peletizado, gramatura 304. 

Cores: Gomos na cor branca e pala na cor verde musgo.
Tamanho: Adulto

Acabamento: Fecho em brim peletizado do próprio tecido. Fivela de metal 
e ilhós de metal niquelados. Acabamento interno carneira de algodão. 

Quatro ilhoses de metal na copa. Botão plástico forrado com o próprio 
tecido com pino de metal.

Impressão: FAEB / SENAR / Sindicato dos Produtores Rurais / ilustração - 
impressão em 4 cores chapadas em silk screen.



aplicações
diretrizes para brindes

C a n e t a s :
As logomarcas do Sistema FAEB e suas entidades podem ser aplicadas em brindes apenas se respeitadas as regras das 

áreas de arejamento descritas neste manual.

Tipo de escrita: Esferográfica média
 Cor da tinta: Azul

 Cor do corpo: Branco
Logomarca: FAEB / SENAR

 Frase: SENAR - Serviço Nacional de aprendizagem rural / FAEB - Federação da 
Agricultura e Pecuária  do Estado da Bahia / Sindicato dos Produtores Rurais

Peso: 5g
Dimensões: Altura 141 mm / diâmetro 10mm

Acabamento: Verde musgo com botão acionador
Área de impressão no corpo: 60 X 20mm

Apoio emborrachado



aplicações
diretrizes para veículos

Modelo: Confecção e vetorização / papel alta alvura 150 gramas / 4x0 cores
 Tamanho: 21,0 x 30,0 cm

Impressão: Logomarca do senar-ar/ba / selo holográfico logomarca senar 
(holografia) afixado no corpo do certificado / vinhetas na cor verde - escala 

pantone
Marca d’água: Logomarca senar reticulado no centro do certificado na cor 

pantone 357c em 10%

Certificado

Certificados:
As logomarcas do Sistema FAEB e suas entidades podem ser aplicadas em brindes apenas se respeitadas as regras das 

áreas de arejamento descritas neste manual.



aplicações
diretrizes para veículos

Modelo: Pasta de arquivo morto com cinta interna
Impressão: 4x4 em papel supremo 250g

Tamanho: 32,5 x 22,5 cm com 1 cm de lombada

Pasta de Arquivo: Modelo 01
As logomarcas do Sistema FAEB e suas entidades podem ser aplicadas em brindes apenas se respeitadas as regras das 

áreas de arejamento descritas neste manual.

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Regional da Bahia

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Regional da Bahia

Termo de Encerramento

Processo nº:______________________________

Encerrado em:_____/______/______, contendo________folhas.

Salvador,______de______________________de_________

____________________________________________
Assinatura e Carimbo

Protocolo

Anexos

Nome:

Assunto:

Origem:

Data Destino Assinatura

(  ) Solicitação de Material e/ou Serviços
(  ) Orçamentos com certidões
(  ) Comparativos de Preços
(  ) Autorização de Fornecimento
(  ) Cópia NF nº:__________________Fornecedor:________________________R$________________
(  ) Outros Documentos.
Especificar:__________________________________________________________________________

Número:

Data:

Data Destino Assinatura

Abertura de Processo

Para uso do setor de Protocolo

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Regional da Bahia

Assunto:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Interessado(s):________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Encaminhamento:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Salvador,______de______________________de_________

____________________________________________
Assinatura e Carimbo

Salvador,______de______________________de_________ ____________________________________________
Setor de Protocolo

1. Providenciado: Abertura do Processo nº____________________________________________

2. Registrado

EXTERNO INTERNO



aplicações
diretrizes para veículos

Modelo: Pasta de arquivo morto com cinta interna
Impressão: 4x0 em papel supremo 250g

Tamanho: 32,5 x 22,5 cm com 1 cm de lombada

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Regional da Bahia

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Regional da Bahia

Status do Evento

Documentos Diversos

Contadoria - Documentação Recebida

Apoio técnico - Documentação Recebida

(  ) Cancelado

(  ) Certificado

F1     (  ) Recebido em ____/_____/_____

F2    (  ) Recebido em ____/_____/_____

F3    (  ) Recebido em ____/_____/_____

F4    (  ) Recebido em ____/_____/_____

F5    (  ) Recebido em ____/_____/_____

F6    (  ) Recebido em ____/_____/_____

F7    (  ) Recebido em ____/_____/_____

F9    (  ) Recebido em ____/_____/_____

F11    (  ) Recebido em ____/_____/_____

F8    (  ) 

Número da Nota Fiscal _______________________________________________

Recebido em ____/_____/_____

Protocolo:

Pasta de Arquivo: Modelo 02
Texto



SENAR
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SGAN Quadra 601, Módulo K
Edifício Antônio Ernesto de Salvo,
Brasília - DF | CEP: 70830-021
Fone: (61) 2109-1300

FAEB
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SGAN Quadra 601, Módulo K
Edifício Antônio Ernesto de Salvo,
Brasília - DF | CEP: 70830-021
Fone: (61) 2109-1300

SINDICATOS
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SGAN Quadra 601, Módulo K
Edifício Antônio Ernesto de Salvo,
Brasília - DF | CEP: 70830-021
Fone: (61) 2109-1300




