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O ponteiro que indicava o ponto de equilíbrio virou sinônimo de confiabilidade e fator de 
desempate.  No começo do século 20, quando não existiam supermercados, os alimentos 
eram comprados em vendas e armazéns onde tudo era pesado em balanças mecânicas. O 
processo era feito por comparação. De um lado, colocava-se um peso-padrão, e, do outro, a 
mercadoria a ser comprada. Quando a balança entrava em equilíbrio, era sinal de que a 
massa dos dois pratos eram iguais e calculava-se o preço. E o ponteirinho que indicava o 
ponto de equilíbrio entre as duas massas era chamado de o fiel da balança.   A balança com 
fiel fiel começou a ser substituída na década de 1930, com a chegada dos modelos 
semiautomáticos, que funcionavam com um prato apenas e um ponteiro que indicava a 
massa em quilos em uma escala. A expressão "fiel da balança", porém, continua sendo 
usada até hoje. Por indicar o equilíbrio entre dois lados, se refere a um mediador confiável 
ou pessoas com o poder de influenciar de forma decisiva o resultado de uma disputa.

Fiel da balança





Construção Símbolo



Construção Grid



MonocromáticaSobre fundo azul

Versões



Cores



A família de tipos "Source Pro" deverá ser 
utilizada em blocos de texto maiores no que 
se refere à texto impresso assim como 
também no universo digital.

A tipografia "Hero" que é a utilizada no 
complemento textual ".COM.BR" presente 
no logotipo poderá ser utilizada também 
como título ou textos de destaque em todo 
o material impresso e de divulgação do site.

Tipografia



Usos não permitidos



manual de aplicação



Site jus.com.br



Fundo amarelo
O loO logotipo JUS poderá ser aplicado 
sobre fundo predominantemente 
amarelo (C:0, M:50, Y:100, K:0), desde 
que exista um frame branco sob o 
símbolo. A inscrição ".COM.BR" também 
deverá ser invertida para a cor branca.

Imagens escuras
Quando a cor da imagem de fundo for 
escura, utilizar o logotipo em sua 
versão secundária.

Imagens claras
Em casos onde a cor da imagem de 
fundo for branca, o logotipo JUS 
deverá ser utilizado em sua versão 
principal.

Aplicação sobre imagens
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Brindes



VEÍCULOS



Social Media
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