FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 42.135.483/0001-81

Rio de Janeiro, 11 de Julho de 2013
NOTA OFICIAL FGERJ Nº18-2013
Assunto: Logomarca e Identidade Visual da FGERJ
Prezados Filiados, Diretores, Árbitros e Comissão de Contas
c/c Confederação Brasileira de Ginástica

É com alegria que informamos a finalização das peças básicas da
nova Identidade Visual da FGERJ.
Como já é do conhecimento de todos, a Federação não possuía
uma logomarca definida, o que prejudicava a comunicação visual da
entidade.
Após criada e desenvolvida gratuitamente pelo Sr. Francisco
Kronemberger, hoje, Membro Honorário da nossa Federação, e
aprovada em nossa assembléia, a logo foi lançada em 2011 no
Maracanãzinho, com aprovação total dos participantes do Torneio.
A partir do lançamento desta nova logo, demos início ao trabalho
de desenvolvimento da nova “Identidade Visual da FGERJ”. Consta de
um conjunto de peças desenhadas especificamente para acompanhar o
lay out da logomarca. Seu conceito é utilizar cores vibrantes e alegres
como o Rio de Janeiro, juntamente com o movimento, que é a
característica do nosso esporte.
As características da logomarca e das peças da Identidade Visual
estão descritas em seus manuais, também elaborados pelos designers
que os criaram.

FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATENÇÃO:
A logomarca da Federação de Ginástica do Estado do Rio de
Janeiro, e as peças que fazem parte da sua Identidade Visual,
caracterizadas em seus manuais, cujo uso é de propriedade exclusiva da
Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro, sendo vedada sua
exibição, veiculação e exploração por terceiros, salvo em caso de prévia e
expressa autorização da Presidência da Federação de Ginástica do Estado
do Rio de Janeiro.
Estamos apresentando parte do material em anexo, para seu
conhecimento.
Esperamos que gostem da nossa novidade.
Pretendemos oferecer um banner gratuitamente para cada filiado
efetivo expor em sua entidade. Os interessados podem enviar e-mail
para contato@ginasticario.com.br e solicitar o seu banner.
Também estamos finalizando as regras para o licenciamento da
marca conforme deliberado em nossa assembleia.
Obrigada a todos que ajudaram a concretizar essa importante
etapa da nossa evolução.
Saudações Ginásticas!

Andréa João
Presidente / FGERJ

