




Briefing

Uma nova gestão se inicia em Lucas do Rio Verde.

A população está ansiosa para este novo tempo que começa.

Com muito trabalho e dedicação, o desenvolvimento e o 

crescimento da cidade voltarão a fazer parte da vida de todos.

Uma nova gestão. Um novo tempo. Um novo símbolo que 

remeta a esta etapa transformadora: um novo logotipo para

a Prefeitura de Lucas do Rio Verde.



Conceito

Lucas do Rio Verde já foi referência em crescimento 

em nosso país. Passou da hora de transformar o

“já foi” no “voltou a ser”.

As bandeiras do agronegócio e do pioneirismo devem 

voltar a resplandecer mais fortes. Produção agrícola, 

indústrias e gente com trabalho nas veias fazem de 

Lucas a terra onde o Brasil acontece de verdade.

É essa essência que nosso logotipo precisa

ter em sua alma.







Simbolismo

BRASÃO COROA

Tem por finalidade história 
identificar famílias ou indivídu-
os do mesmo grupo. Ícone de 

força e de enfrentamento, 
coragem e superação. Sugeri-
mos uma versão simplificada 

com traços mais harmônicos e 
que se integram através da 
composição de três eixos.

Ela remete aos reis e rainhas 
que cuidavam de seus reinos. 

Porém, aqui, ela simboliza 
tanto o poder administrativo e 

sua autonomia para gerir a 
cidade, quanto o povo que 

“escolheu quem usar a coroa”. 
Também traz a alcunha implíci-

ta de riqueza, característica 
forte de Lucas do Rio Verde.

GRÃOS E SEMENTES

Possui o significado tanto de 
grãos quanto de sementes. Os 
grãos representam as grandes 
produções, o motor econômi-

co da região. As sementes 
trazem o conceito da perpetu-

ação das famílias pioneiras 
que colonizaram a cidade. A 
cor é o verde, simbolizando 

tanto a esperança do renasci-
mento quanto as folhagens.

INDÚSTRIA

A engrenagem – peça essen-
cial em uma máquina – repre-
senta a agroindústria da região 
e todo seu potencial econômi-
co. A cor azul transmite credi-
bilidade e segurança, adjetivos 
intrínsecos à produção indus-

trial de um município.

RIQUEZAS

As linhas estilizadas represen-
tam a terra e o seu cultivo, que 
proporcionam todo desenvolvi-
mento de Lucas do Rio Verde. 
As linhas estão em ascendên-
cia, sugerindo o crescimento 
deste novo tempo. A cor é o 

amarelo, representando rique-
za e prosperidade.
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Para acompanhar este novo logotipo, 
nada mais primordial que um slogan. 
Um conceito que traduza em uma 
frase tudo aquilo que a nova gestão 
vai entregar para Lucas do Rio Verde.



Sim, tem muito trabalho pela 
frente. Mas quem é pioneiro e 
faz acontecer tem trabalho 
correndo pelas veias.



Nosso slogan precisa, acima de
tudo, ser verdadeiro. Precisa gerar 
identificação com nossa gente.
Precisa ser uma resposta para aquilo 
que nossos cidadãos têm procurado, e 
desejado, ao longo dos últimos anos.
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