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Associação Médica Brasileira

O projeto gráfico do JAMB é baseado 
na identidade visual da AMB. 
 
As cores e formas da AMB se fazem 
presentes no novo projeto gráfico, 
criando assim uma maior aproximação 
da marca com o jornal. 
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JAMB 
Opinião 

JAMB 
Saber 

JAMB 
Entrevista 

JAMB 
Painel 

EDITORIAS 

• Editorial 
• Palavra do 

presidente 
• Artigo 

• Diretrizes 
• Científico 
• Ramb 
• Cisbe 
• Educação 

continuada 
• CAN 
• Congressos 
• Fóruns 

• Entrevista • Defesa 
professional 

• Deliberativo 
• Assembleia 

Delegados 
• Ass. Geral 
• Dir. Executiva 
• Dir. Plena 
• WMA 
• Confemel 
• FIEM 
• Enem 
• CAP 

JAMB 
Panorâmica 

• Mural amb 
• Federadas 
• Especialidades 

JAMB 
Etc 

• Cultura 
• Resenha 
• Obrigado 

Doutor 
• Viagens 
• Gastronomia 
• Instrumentos 

Médicos 
• Sem jaleco 
• Seu Bolso 



_Paleta cores JAMB 

+ 

- 

_Paleta cores JAMB 
CORES NEUTRAS 

Tons cinza Tons azuis 

Publieditorial 

Texto 
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_Formas JAMB 

Baseado no logo da AMB, as formas 
geométricas simples e retas definem 
os elementos visuais do jornal.  
 
Não é recomendado formatos 
arredondados e curvos. Caso seja 
necessário, usar com moderação. 



Tipografia 



_Tipografia JAMB 

Lato é uma família tipográfica sem 
serifa. Ao mesmo tempo que é 
uma fonte bem geométrica, suas 
curvas discretas criam a sensação 
de proximidade, estabilidade e 
assertividade. 
 
Lato é parte do Google fonts e free para uso. 
Esta fonte é recomendada tanto para 
impressão quanto para a versão digital. 
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Títulos 
Áspas 
Conteúdo 

Com o objetivo de criar mais dinâmismo, os pesos tipográficos 
nos títulos podem ser combinados. O conteúdo e fotos 
disponíveis para a matéria é o que irá ajudar nesta definição. 
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Títulos 
Áspas 
Conteúdo 

_áspas com destaque na página 

_áspas com destaque no conteúdo 
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Títulos 
Áspas 
Conteúdo 

_1 coluna _2 colunas _3 colunas 

As colunas podem ser combinadas 
para trazer mais movimento ao 
conteúdo. 
 
A composição será baseada na 
combinação entre conteúdo e 
fotos disponíveis. 



_Tipografia JAMB 

Barlow é uma tipografia 
levemente arredondada. Baseada 
no estilo grotesk e condensed, 
traz modernidade ao projeto 
gráfico. 
 
IMPORTANTE: O uso da fonte deve 
ser feito sempre em UPPERCASE. 
 
Barlow Condensed é parte do Google fonts e 
free para uso. Esta fonte é recomendada 
tanto para impressão quanto para a versão 
digital. 
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Aplicações 
sobre fotos 
ou fundos 
coloridos 



_aplicação 
página esquerda 
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página direita 



Matérias aplicadas em páginas duplas, 
e que comecem na página esquerda, 
terão a aplicação editorial apenas na 
primeria página. 



_estrutura 
da página 

PÁG MÊS A / MÊS B • ANO • ED.XXX • PÁG  

RODAPÉ: Página esquerda 
O rodapé da página esquerda é composto 
por paginação. 
 
Regras de uso: 
Este formato deverá compor toda primeira 
página de uma matéria / editoria. Seja ela 
página simples, dupla, etc. 
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PÁG MÊS A / MÊS B • ANO • ED.XXX • PÁG  

RODAPÉ: Página direita 
O rodapé da página direita é composto por 
paginação + informações sobre a edição. 
 
Regras de uso: 
Este formato deverá estar presente em 
todas as páginas direitas. 
 
Exceção: 
Caso seja necessário utilizar uma foto no 
espaço do rodapé, deverá ser feita uma 
análise se o conteúdo poderá estar sobre a 
foto ou não. Caso não seja possível, esta 
estrutura de rodapé deverá ser aplicada na 
página da esquerda.   



LOGOTIPO JAMB 





Com uma tipografia limpa, direta e 
geométrica. O logo do JAMB ganha um 
novo posicionamento.  
 
Mais forte e robusto, a ideia é que o 
novo logo seja livre para a aplicação na 
capa de cada edição.  
 
O logo poderá ser aplicado em negativo 
ou positivo, assim como tons da paleta 
de cor do JAMB e AMB. Podendo ser cor 
sólida ou gradiente. 



Aplicação padrão do logo para 
comunicados da AMB.  
 
Também será disponibilizado o logo 
positivo, negativo e em tons de cinza. 



EDITORIAS Aplicação 















Obrigada! 


