NOSSA HISTÓRIA

“ESTAS PRESENTE EM CADA CORAÇÃO
CAÇULA GIGANTE NASCENTE,
E HOJE ÉS O DESTEMIDO TUBARÃO.”
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Antes de mudar-se para Londrina, José Luciano de Andrade vivia em Rolândia, onde fundou juntamente com seu irmão Luiz
um dos primeiros clubes profissionais do norte do Paraná: O Nacional. Quando soube que o time enfrentaria o Vasco da
Gama, Andrade foi ao estádio prestigiar o jogo. O Nacional venceu por 3 x 2.

NOSSA HISTORIA

Quando retornava a Londrina, ao lado do médico Wallid Kauss, surgiu a discussão: “Se Rolândia pode ter uma equipe capaz
de enfrentar o Vasco em condições de igualdade, por que não poderia acontecer o mesmo em Londrina?”.
A ideia era fascinante e merecia ser debatida. Para isso, resolveram ir a um restaurante. Não poderiam ter feito escolha mais
feliz, pois tão logo ficou sabendo do assunto, o proprietário do estabelecimento, Pietro Calloni, italiano fanático por futebol,
juntou-se ao médico alemão e ao advogado mulato.
Alguns dias depois, a quarta cadeira na mesa foi ocupada pelo gerente da agência do Banco do Brasil, Paulo Schmidt, um
avalista de peso, que sugeriu o nome Londrina Futebol Clube, logo adotado.
Pelo menos duas mesas do restaurante precisavam ser reservadas para aqueles malucos que estavam fundando um clube de
futebol: o juiz Ismael Dornelles de Freitas, o médico Osvaldo Palhares, o professor Silveira Santos, Camilo Simões, Fioravante
Bordin, Nicola Pagan, Algacir Penteado e Francisco Arrabal.
O primeiro torneio foi um quadrangular promovido pela Folha de Londrina, que contou com a participação do Nacional de
Rolândia, a Sociedade Esportiva Uraí e a Portuguesa de Desportos de São Paulo. A Lusa paulista foi a campeã, ganhando os
três jogos. O Londrina ficou em segundo.
Já para chegar ao triangular no qual decidiu o título do Campeonato Paranaense de 1962, o Londrina inicialmente precisou
vencer a Série Norte. A decisão desta etapa foi em Apucarana, que possuía uma excelente equipe. Na última partida da
melhor de quatro pontos, o Londrina venceu o Apucarana por 2 x 1 e foi campeão Norte Paranaense, se habilitando para
enfrentar o Coritiba (Campeão do Sul) e Cambaraense (Campeão do Norte Velho).
Ao final de uma série emocionante de jogos, o Londrina derrubou o Coritiba em sua casa e transformou o estádio do Couto
Pereira no palco para a festa Alviceleste.
Desde então, o Clube tem passado por altos e baixos, mas o amor pela camisa e o suor que construiu essa história de luta
mostrou que a força do interior sempre vai resistir.

VAMOS PRA CIMA TUBARÃO!!
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1. A MARCA
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APRESENTAÇÃO

NOMENCLATURA

Este manual apresenta, documenta e normatiza a utilização do Escudo que representa o Londrina Esporte Clube.

O “Londrina Esporte Clube” pode ser relacionado textualmente em notícias, releases, materiais institucionais,
impressos, entre outras formas de comunicação, de cinco maneiras diferentes demostradas abaixo. Em suas formas
abreviadas, visando facilitar a leitura, não é necessário o uso dos pontos gramaticais entre as letras.

É fundamental respeitar os critérios básicos de aplicação aqui estabelecidos em todas as formas de comunicação,
mantendo características de unidade, legibilidade e destaque que proporcionam a integridade e consolidação do
Escudo enquanto Identidade Visual em suas manifestações.
O Escudo não possui variação de uso entre os elementos que o compõem e sua aplicação é feita somente na
Vertical!
USO CORRETO

USO INCORRETO

8

MANUAL DE IDENTIDADE

Foto tirada por Robson Vilela

LONDRINA ESPORTE CLUBE
Londrina Esporte Clube
LEC
Londrina EC
LONDRINA EC

Londrina Esporte CLUBE
Londrina ESPORTE Clube
LONDRINA Esporte Clube
londrina esporte clube
Londrina esporte clube
Londrina E.C
Londrina e.C
londrina e.c
londrina E.C

L.E.C
L.e.c
lec
l.e.c
l.E.c
l.e.C
Lec
lEc
leC
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VERSÃO MONOCROMÁTICA

CORES INSTITUCIONAIS
A versão em cores é a principal opção de aplicação. Foi elaborada para aproveitar as possibilidades
da impressão em cores e deve sempre ser utilizada em condições de reprodução e visualização
favoráveis e de qualidade. Lembrando que as cores em CMYK e Pantone são utilizadas para
impressão, já a Hexadecimal e RBG são padrões para vídeos e web.

C : 85
M : 10
Y : 95
K : 0

R : 20
G : 160
B : 80

Pantone

C : 90
M : 20
Y : 0
K : 0

R : 0
G : 150
B : 220

Pantone

C : 0
M : 0
Y : 0
K : 0

R : 255
G : 255
B : 255

Pantone

C : 0
M : 95
Y : 90
K : 0

R : 230
G : 40
B : 50

Pantone

: 362 C

: 299 C

: 7541 C

: 1788 C

Somente em casos em que a aplicação do escudo em cores for inviável, por limitação de custos ou
de processos de reprodução, pode-se optar pelo uso da versão em preto e branco. Importante: a
versão principal (colorida) não deve ser convertida para preto e branco diretamente.

# 12a051
C : 15
M : 15
Y : 10
K : 0

R : 210
G : 210
B : 210

Pantone

: 427 C

# d1d2d4

C : 35
M : 30
Y : 25
K : 0

R : 165
G : 170
B : 170

Pantone

: 429 C

# a7a9ac

C : 0
M : 0
Y : 0
K : 0

R : 255
G : 255
B : 255

Pantone

: 7541 C

# ffffff

C : 75
M : 70
Y : 65
K : 90t

R :  0
G :  0
B :  0

Pantone

: 426 C

# 000000

# 0099da

# ffffff

# e82830

C : 75
M : 70
Y : 65
K : 90t

R :  0
G :  0
B :  0

Pantone

: 426 C

# 000000

C : 15
M : 15
Y : 10
K : 0

R : 210
G : 210
B : 210

Pantone

: 427 C

# d1d2d4
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MARCA MONOCROMÁTICA

VERSÃO EM NEGATIVO

Esta versão do escudo monocromático é mais simplificada, para ser adotada em meios com extrema
escassez em relação ao uso das cores.

A identidade Visual precisa estar sempre empregada em cores institucionais quando aplicada ao
fundo branco. Porém, ela também pode ocorrer em fundo negativo.

O preto e o branco utilizados nos dois escudos abaixo são os mesmos já mencionados na página
anterior.

Toda vez que sua aplicabilidade for sobre um fundo que não seja branco e a visibilidade da marca
estiver muito comprometida, ela deverá ter seu contorno respeitado por uma borda de segurança
da cor branca. Este será descrito em um tópico à frente, porém é muito importante ter isso bem
definido desde já.

Branco no Preto

12
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Preto no Branco
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AREJAMENTO

FAMÍLIA TIPOGRÁFICA
As famílias tipográficas escolhidas para o projeto de identidade visual do Londrina Esporte Clube
não possuem serifas em suas terminações e, por isso, remetem ao novo e transmitem uma imagem
mais sólida, condizente com a história do clube.

A Identidade Visual precisa possuir um espaço denominado de Arejamento, ou seja, uma área
reservada ao redor dela mesma, sem a interferência de outros elementos gráficos, imagens ou
qualquer aspecto, para preservar sua integridade e legibilidade.

Foram aplicadas fontes da mesma família no escudo e para tipografias empregadas em texto
(Próxima Nova), utilizando outra como alfabeto complementar para apoio (DIN). Como a ideia do
movimento do esporte.

O espaço mínimo recomendado é feito a partir da medida da altura da estrela presente no topo
do escudo. Esta distância determinará a área da marca sem qualquer interferência. No exemplo a
seguir, está representado pela letra “X”.

A utilização destas famílias foi aplicada nos demais textos para manter a identidade e a mesma
comunicação em todos os meios de divulgação que o clube desejar. Como em: anúncios publicitários,
papelaria institucional, impressos em geral, eventuais produtos, entre outros.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmntopqrstuvwxyz
1234v567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmntopqrstuvwxyz
1234v567890
DIN-LightItalic | Alfabeto Complementar

MANUAL DE IDENTIDADE

x

x

DIN-BoldItalic | Alfabeto Complementar

Proxima NOVA Regular | Alfabeto de Texto
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>

Proxima NOVA Bold | Alfabeto no Escudo

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmntopqrstuvwxyz
1234v567890

>

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmntopqrstuvwxyz
1234v567890

x

x

x

x
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Zoom

REPRODUÇÃO DA MARCA

BORDA DE SEGURANÇA

Uma Identidade sólida requer sempre o uso correto de todos os seus elementos. Para aplicar o
escudo do Londrina Esporte Clube em qualquer meio de maneira coesa, sempre utilize e solicite
o arquivo eletrônico. Não tente redesenhá-lo, pois assim estará comprometendo a qualidade da
imagem e do serviço.

Será utilizada somente quando a visibilidade e leitura estiverem muito prejudicadas, a ponto do
escudo não dar contraste com o fundo no qual foi aplicado. A Borda de Segurança funciona como
um contorno aplicado em áreas de difícil distinção entre: os elementos de onde serão utilizados
(fundo, imagem, background, etc.) em relação aos do escudo. O seu uso é necessário para proteger
o entendimento de todos os elementos.

SOMENTE em caso de total impossibilidade de uso dos meios de reprodução eletrônica, é permitida
a utilização do diagrama a seguir. Esta retícula de módulos quadrados orienta na construção do
Escudo em espacejamento, estruturada por uma malha com a altura da Estrela, escrito no alto da
identidade.

Porém, existe uma exceção em sua aplicação no bordado envolvendo apenas a questão têxtil,
onde a borda pode sofrer uma única alteração de cor. Devido à cor, tecido utilizado, design da
malha, etc. Esta exceção será explicada e destacada nas páginas 36 e 37.

X
X
2

10 MÓDULOS

x
ESCUDO

9 MÓDULOS
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X

X
2

>

>

x

Para o escudo, o espaço recomendado é feito a partir da medida da espessura da sua borda
azul, sua largura. Essa medida será denominada de “X”, assim a espessura da borda terá de ser a
metade de “X”.

Nos materiais em geral, não se deve fazer o uso de outra cor que não seja o BRANCO
BRANCO.
PRETA
Sobretudo, a não utilização da cor PRETA.

MANUAL DE IDENTIDADE
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USO CORRETO E INCORRETO

REDUÇÃO DA MARCA

De maneira nenhuma a marca deverá ser alterada, seja nas suas cores, proporção, diagramação
ou qualquer outra característica.

A redução em excesso de qualquer marca dificulta muito a sua leitura e identificação.
Este manual estabelece um limite de redução da identidade visual do Londrina Esporte Clube para
impressos e mídia. A sua redução além destes limites comprometerá diretamente a visibilidade e
compreensão da marca.

A seguir, serão demonstrados alguns modelos de uso da marca: corretos e incorretos. Siga-os
atentamente e certifique-se que a identidade visual do Londrina Esporte Clube nunca seja alterada
a fim de não comprometer sua legibilidade e bom entendimento.

USO CORRETO

94 px
2,06 cm

1,6 cm

72 px

Então em perfeita simetria e sua composição visual não possui nenhuma alteração fora a necessária. respeitando todas as normas padrões de
utilização.
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CUIDADO

LONDRINA
E

É de extrema ATENÇÃO ter cuidado com a área interna do escudo.

C

O Escudo Foi deformado

Foi Alterada a Proporção
entre os elementos.

Não usar como marca
d’água.

NÃO SE DEVE MUDAR A COR BRANCA

Foi alterado a tipografia
institucional.

Salve a EXCEÇÃO de quando for utilizada a versão monocromática: BRANCA.

USO INCORRETO
EXEMPLOS

TEAM
Não criar submarcas.

Não utilizar fundo da mesma cor.
Caso não existir contraste com o
mesmo. Seguir Pág. 17 ou Pág.
22.

20
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Não esticar o Escudo.

Não alterar cores
institucionais.

Não alterar a composição
dos elementos.

Não criar elementos que
contornem o escudo.
Fora a borda padrão.
Pág. 17.

Não aplicar efeitos.

Não é permitido.
Nem tirar elementos do
escudo (Ex: estrela).

Não aplicar fundo com a
mesma cor da letra.

Não aplicar fundo com
cores institucionais (Ex:
Azul).

Não aplicar fundo com
qualquer outra tonalidade ou cor.

Não fazer o mesmo com
os escudos monocromaticos.

MANUAL DE IDENTIDADE
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APLICAÇÃO EM BOX

APLICAÇÃO EM TARJA

O box ou tarja branca é utilizado para manter a legibilidade da marca sobre fundos que prejudiquem
de alguma forma a sua leitura e compreensão, como cores que não sejam as institucionais ou cinza.

As tarjas, assim como o Box, criam um campo reservado para a marca, eliminando a interferência
de fundos como imagens, cores fortes e outros atenuantes que podem prejudicar a legibilidade e
a boa compreensão da Identidade Visual.

As medidas do box seguem as mesmas de Arejamento descritas na página 15.

A tarja é inserida como uma faixa, porém sua altura é obtida da mesma maneira que o Arejamento, descritas na página 15.

USO CORRETO

USO CORRETO
No exemplo demonstrado abaixo a Identidade visual TEM seu arejamento
respeitado pelo box.

USO INCORRETO

No exemplo demonstrado abaixo a Identidade visual NÃO tem seu arejamento respeitado pelo box.

No exemplo demonstrado abaixo a Identidade visual TEM seu
arejamento respeitado pela tarja.

Nos EMPURRE com a sua torcida..

22
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#VAMOSPRACIMATUBARÃO!!

USO INCORRETO

No exemplo demonstrado abaixo a Identidade visual NÃO tem seu arejamento
respeitado pela tarja.

Nos EMPURRE com a sua torcida..

#VAMOSPRACIMATUBARÃO!!
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MARCA EM VÍDEO

CONVIVÊNCIA DE MARCAS

Dentre as diversas mídias que são utilizadas para divulgar a imagem das empresas no mercado, está
a utilização de vídeos publicitários e institucionais, de vários tamanhos, exibidos na TV, por exemplo.
Estes apresentam particularidades quando comparados aos demais meios de comunicação.

x

>

Para a convivência equilibrada entre a Identidade Visual do Londrina Esporte Clube e marcas de
outras empresas, siga o diagrama ao lado.

x

Ele foi elaborado com a mesma grade modular do arejamento para facilitar a sua reprodução. Com
a altura da Estrela, que está acima do escudo. É muito importante seguir as instruções para o bom
equilíbrio e convivência das marcas a serem agregadas ao Escudo.

O movimento e o tempo de exposição do escudo do Londrina Esporte Clube deve ser levado em
consideração para que a identidade possa ser “fixada” na percepção do cliente.
A identidade visual, quando exibida no final de um anúncio ou no final de uma animação, por
exemplo, deve ter exposição mínima de 4 segundos. A identidade visual deve estar completamente
legível e com todos os seus elementos apresentados de maneira correta, como já foi demonstrado
nos tópicos anteriores.
1 MÓDULOS

O tamanho mínimo utilizado para a identidade visual na exposição de vídeos é de 100 px de
largura. Respeitando sempre o tamanho da maior lateral do vídeo, onde será reproduzido: Tela
Full, TV, Telão, etc.

ESPAÇO ENTRE AS MARCAS
130 px

94 px

ESPAÇO DE AREJAMENTO DAS MARCAS

10 MÓDULOS
8 MÓDULOS

ESPAÇO DA MARCA NA VERTICAL
ESPAÇO DA MARCA NA HORIZONTAL
72 px
Midia Convencioanal

100 px

Vídeo | Geral

7 MÓDULOS

7 MÓDULOS

9 MÓDULOS
24
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ÁRVORE DE DECISÃO
Através de perguntas-chave, a árvore de decisão orienta a escolha da marca correta para qualquer
situação. Caso a dúvida persista, ou para oficialização do uso da marca, entre em contato com o
departamento de Marketing do Londrina Esporte Clube.
Sede administrativa do LEC, Diretoria de Marketing, Comissão de Licenciamento e Fiscalização da
Marca:
SIM

› Av. Jorge Casoni, 1900, Estádio VGD
› CEP: 86026-110
› Telefone: (43) 3322-9756
› E-mail: dir.mkt@londrinaesporteclube.com.br

Situação Ideal de Aplicação

SIM
Peça colorida?
(Varias cores)

SIM

NÃO
Fundo claro?

NÃO
O LONDRINA tem controle
sobre esse material?

NÃO

26
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Procure a Comissão de Licenciamento e
Fiscalização da Marca no Londrina Esporte
Clube!

NÃO
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2. APLICAÇÕES
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APLICAÇÃO EM MÍDIA
Quando a marca for aplicada em meios de telecomunicação em mídia é preciso seguir todas as
diretrizes já mostradas anteriormente, seja em redução, aplicação em meios digitais, impressos,
cores, etc.
Em mídia, é necessário trabalhar as cores sempre em modo RGB, pois a imagem é formada por
pixels. Por favor: fique atento às medidas de redução nos tamanhos da Identidade Visual, é muito
importante lembrar que para vídeo a redução mínima é maior. Veja a página 18 e 24.
Ao lado, disponibilizamos alguns modelos de exemplo que podem ser aplicados.

SEJA EM REDES SOCIAIS, SITES OU SIMPLESMENTE EM ALGUM DISPOSITIVO DE MÍDIA, LAYOUT
OU INTERFACE, USE SEMPRE AS MEDIDAS DE ESPAÇO DA MARCA. RESPEITANDO-AS, SERÁ DE
FÁCIL APLICAÇÃO EM QUALQUER MEIO.

30
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APLICAÇÃO EM IMPRESSO
Quando a marca for aplicada em impressos também é preciso seguir todas as diretrizes já mencionadas anteriormente.
Quando for trabalhada a impressão, as cores devem ser usadas em modo CMYK. É importante
sempre estar atento a isso, pois qualquer outra aplicação de cores poderá comprometer a qualidade e a legibilidade da impressão, independente do seu tamanho.
Ao lado, disponibilizamos alguns modelos de exemplo que podem ser aplicados.

DESDE UM CARTÃO DE VISITAS, EM QUE É PRECISO FICAR ATENTO À REDUÇÃO MÍNIMA. ATÉ
UM BANNER E OUTDOOR, QUE SE RESPEITA SUA CONSTRUÇÃO E AREJAMENTO: SEMPRE
USAR AS MEDIDAS DE ESPAÇO DA MARCA. RESPEITANDO-AS, SERÁ DE FÁCIL APLICAÇÃO EM
QUALQUER MEIO.

32
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APLICAÇÃO EM PRODUTOS

Toda e qualquer aplicação em material esportivo precisa levar junto a legenda do Londrina Esporte
Clube presente no ESTATUTO DO LONDRINA- CAPÍTULO 5; Art. 44. e 46., em todos os papéis
de expediente, como demonstrado ao lado.
É o caso de artigos confeccionados, principalmente internas de camisetas, camisas, polos, etc.
Utilizar sempre que possível também em produtos como bonés ou bolas. Já em alguns outros
produtos, como uma caneta, é inviável ter esse destaque devido à sua área útil reduzida.

“MAIS QUE 11, MAIS QUE PAIXÃO, SOMOS TODOS PELO TUBARÃO”

Por isso, SEMPRE que preciso, consulte o Londrina Esporte Clube.
Art. 44. O escudo do Londrina é uma miniatura do brasão que poderá ser usado na lapela, como
decalques, como timbre e outras finalidades que por ventura necessárias.
Art. 46. A legenda do Londrina é: MAIS QUE 11, MAIS QUE PAIXÃO, SOMOS TODOS PELO TUBARÃO, a qual deverá ser inserida em todos os papéis de expediente.

34
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UNIFORMES ATLÉTICOS | ROUPAS CONVENCIONAIS
Consiste em todos os uniformes confeccionados para a prática esportiva amadora ou profissional,
dentre outros modelos, que levem o escudo do Londrina Esporte Clube.
Em qualquer um dos exemplos citados abaixo, o escudo do Londrina Esporte Clube deverá ser
posicionado no canto esquerdo do peito, em camisas ou similares, mantendo o padrão. O escudo
com borda branca ou não precisa estar dentro da largura de 8 cm e comprimento de 10,4 cm.
Poderá haver outras medidas para o tamanho do logo, mas não sem prévia autorização da Comissão
Permanente de Licenciamento e Fiscalização da Marca.

- Agasalho
- Baby Look
- Bermuda
- Bermuda Lycra - Calça
- Camisa Polo
- Camiseta
- Colete
- Collant
- Legging
- Macacão

- Maiô
- Parka
- Plastron (ou meia manga) - quebra Vento
- Regata
- Roupão
- Short
- Short de Corrida
- Sunga
- Sunkini
- Top

FICAR ATENDO AS MEDIDAS CORPORAIS E ERGONÔMICAS DOS
VESTUÁRIOS, TANTO FEMININA QUANTO MASCULINA, QUANDO
ALINHADO AO LADO DIREITO:
Exemplo
QUANDO
ALINHADO
AO LADO
DIREITO:

O escudo deve sempre ficar a uma distância mínima
de 6CM a esquerda do centro do peito masculino
quando for confeccionada para este gênero. E de no
mínimo 5CM a esquerda do busto feminino quando
for confeccionada para tal.
Podendo ter uma variação de 0,5CM devido ao
tamanho (P,M,G,etc).

Exceção à Regra: 							
Todos os itens, mencionados ou não, deverão passar por aprovação prévia da Comissão Permanente
de Licenciamento e Fiscalização da Marca:

› Av. Jorge Casoni, 1900, Estádio VGD
› CEP: 86026-110
› Telefone: (43) 3322-9756
› E-mail: dir.mkt@londrinaesporteclube.com.br

36
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BORDADO

No processo de confecção em bordado o escudo poderá ter a borda alterada
somente da cor Branca para a Azul.
Quando necessário, a borda será confeccionada ao redor do mesmo para
reforçar o escudo e imagem, dando um destaque maior. Porém, isso acontecerá
quando a malha não tiver a mesma cor ou tonalidade de sua extremidade.
Pois, nesse caso, a tradicional borda (Branca) é necessária para
manter-se a boa legibilidade dos elementos do escudo em relação ao fundo.
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ACESSÓRIOS E OBJETOS
Em todos os produtos e acessórios, esportivos ou não, de uso doméstico ou não, o escudo do
Londrina Esporte Clube deverá estar disposto de maneira clara e legível, sem nenhuma interferência
de elementos no mesmo.
O escudo poderá se reduzido no máximo a largura de 1,6 cm e comprimento de 2,06 cm.

- Bola
- Bolsa
- Boné
- Caneta
- Lápis
- Meia
- Mochila
- Porta-objeto - Roupão
- Sandália
- Squeeze

- Toalha
- Touca
- Perfume
- Régua

REDUÇÃO MÍNIMA DO ESCUDO

2,06 cm

1,6 cm

Todos os itens, mencionados ou não, deverão passar por aprovação prévia da Comissão Permanente
de Licenciamento e Fiscalização da Marca:

› Av. Jorge Casoni, 1900, Estádio VGD
› CEP: 86026-110
› Telefone: (43) 3322-9756
› E-mail: dir.mkt@londrinaesporteclube.com.br
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VEÍCULOS
São diversas as opções de aplicação da marca para veículos, desde pequeno a grande porte.
Porém, independente do veículo, a utilização da marca do Londrina Esporte Clube deverá estar
visível em cada uma das faces do mesmo, para que em qualquer visão (frontal, lateral, traseira e
superior) seja identificado como propriedade do clube. Ou em casos não comerciais para manter
um padrão e não ficar desproporcional no seu veículo.
O veículo selecionado deverá passar por aprovação prévia da Comissão Permanente de
Licenciamento e Fiscalização da Marca.

O DIÂMETRO MÍNIMO DO ESCUDO NÃO DEVERÁ SER MENOR DO QUE
10% DA MAIOR MEDIDA LATERAL DA FACE APLICADA.
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BANDEIRA / GALHARDETES
De acordo com o Estatuto do Londrina Esporte Clube, as Bandeiras e Galhardetes, além de seguir
os padrões já citados nesse manual, devem obedecer as seguintes normas:

ESTATUTO
Art. 38. O Londrina tem uma bandeira, um galhardete, uma flâmula, um escudo e um
brasão.
Art.39º - A bandeira do LONDRINA é bicolor, azul e branca, sendo estas cores dispostas
da seguinte maneira: Uma faixa horizontal superior e inferior azul e uma faixa horizontal
intermediária branca.
Art.40º - Ao centro da faixa branca está afixado o brasão do LONDRINA que consiste em
uma figura aproximadamente triangular, contendo ao centro uma rama de café e, sobre a
rama, a inscrição “LONDRINA”; a esquerda da rama, na parte superior a letra “E” e à direita
da rama, na parte inferior a letra “C”. O contorno do escudo e as letras são azuis, a ramas
verde com frutos vermelhos, tudo sobre um fundo branco.
Art.41º - A bandeira do LONDRINA é privativa dos mastros, contudo poderá ser desfraldada
em solenidades, reuniões e competições, em que se manifeste o dever e oportunidade de
sua presença.
Art.42º - O galhardete é a miniatura das bandeiras.
Art.43º - A flâmula, em forma triangular, contém as mesmas características da bandeira,
somente que as faixas obedecem o sentido vertical. Na base do triângulo, parte superior, a
inscrição “LONDRINA ESPORTE CLUBE”. Ao centro o brasão descrito no art. 40. Abaixo do
brasão, a inscrição “Fundado em Abril de 1956”. Em cada extremidade conterá um modilhão
bordejado de branco. Todos os lados do triângulo se tarjarão de branco.
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“NOSSA TORCIDA VIBRA EM CADA EMOÇÃO
E O QUE IMPORTA É O IDEAL DE VITÓRA,
POIS PARA NÓS, TU SERÁS SEMPRE CAMPEÃO.”

Saudações Alvicelestes!

Foto tirada por Robson Vilela
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