Melhorando as vidas de mulheres e meninas
através de programas que levam ao
fortalecimento social e econômico.

SOROPTIMIST INTERNATIONAL OF THE AMERICAS

Política para Uso de Marcas Registradas da SIA
Sobre as Marcas Registradas da SIA
A Soroptimist International of the Americas, Inc. (SIA) tem a obrigação legal de proteger as suas marcas
registradas e de serviço. A SIA obteve os registros de suas marcas nos Estados Unidos e várias marcas também
foram registradas no Brasil, Canadá, Japão, México, Filipinas e Taiwan. A SIA se reserva o direito de manter e
defender com vigor as suas marcas.

Condições Gerais de Uso
Dependendo das condições observadas aqui, a SIA permite que clubes e regiões de associadas existentes usem
as suas marcas atuais em material de papelaria, material impresso e outros que não sejam comerciais por
natureza.
Limites de Uso
A sede da SIA é a fornecedora exclusiva de todas as joias da Soroptimista utilizando qualquer das marcas regidas
por esta política.
A SIA não autoriza de outra forma o uso das suas marcas para promover ou identificar qualquer produto,
inclusive o uso de alguma embalagem de produto, etiqueta de produto, propaganda de produto ou material
promocional de produto, salvo conforme autorizado de modo específico pela SIA.
Aprovação de Licenciamento
Os clubes e regiões da Soroptimista podem receber uma licença limitada e não exclusiva para produzir itens que
não sejam joias portando determinadas marcas da SIA para a venda ou como um prêmio pelo encaminhamento,
para a sede da SIA, do formulário de pedido de licenciamento da SIA e uma taxa de licenciamento de US$ 50
para cada item. Exemplos dos itens que seriam regidos pelo pedido de licenciamento incluiriam vestimentas,
acessórios de escritório, canecas. O licenciamento de produtos consumíveis – incluindo alimentos, bebidas e
itens de cuidados pessoais – será analisado caso a caso, e o uso das marcas da Soroptimista disponíveis para
licenciamento comercial nestes produtos está sujeito à análise e à aprovação da sede da SIA.
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Mudanças ou Alterações às Marcas
As marcas da SIA serão usadas exatamente como aparecem e não serão mudadas ou alteradas, a não ser para
que sofram aumento ou diminuição no tamanho. As marcas da SIA serão usadas no seu formato completo sem
qualquer acréscimo ou retirada de palavras, pontuação ou elementos de design, usando as paletas de cor
indicadas.
Outras Condições
Os clubes e regiões concordam em observar os Regulamentos e Procedimentos da SIA ao usar as marcas
registradas. A SIA se reserva o direito de inspecionar e aprovar ou desaprovar a maneira pela qual as marcas
registradas são reproduzidas ou exibidas, conforme o seu critério exclusivo. Mediante solicitação, as associadas
concordam em encaminhar para a SIA cópias representativas de todos os materiais portando as marcas da SIA e
em cumprir a decisão da SIA com respeito à aprovação do uso das marcas. Quaisquer solicitações feitas por
pessoas não associadas à Soroptimista devem ser analisadas pela Diretora Executiva e CEO da SIA; nova análise
pode ser pedida pelo Conselho de Administração da SIA. A SIA se reserva o direito de revogar o uso de suas
marcas por clubes ou regiões de associadas a qualquer tempo.

®

O uso das marcas deverá ser acompanhado do símbolo de registro ; para materiais escritos, o uso da marca
registrada deverá ser feito na sua primeira referência, mas pode ser omitido nas referências seguintes.

Marcas Registradas
Nome

Situação

Usos Permitidos

Limitações quanto ao Uso

Soroptimist®

Atualmente
em uso

Os clubes/regiões estão autorizados a usar
Soroptimista® no nome do seu clube,
Soroptimista Internacional de Qualquer Lugar
ou Soroptimista Internacional de Qualquer
Região das Américas.

O uso da marca registrada
Soroptimista® no nome de um
fundo ou fundação, ou alguma
outra entidade distinta (ou
seja, Brechó da Soroptimista, o
Centro Comunitário da
Soroptimista, etc.) criada ou
mantida pelo clube ou região,
ou alguma entidade externa,
requer a permissão por escrito
da sede da SIA.

Disponível
para
licenciamento
comercial
Os clubes são encorajados a usar a
mediante
denominação Soroptimista® em conjunto com
solicitação
os Programas de Sonho da organização (ou
seja, Sonhe, Realize da Soroptimista®: Apoio
Profissional para Meninas e Viva o seu Sonho
da Soroptimista®: Prêmios de Educação e
Treinamento para Mulheres) visando
contribuir para uma fixação de marca forte da
organização e dos programas baseados na sua
missão.
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Os eventos patrocinados pelos
clubes locais usarão o nome
completo do clube (ou seja,
Corrida de 5 km da
Soroptimista Internacional de
Qualquer Cidade pela
Educação das Mulheres).
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O uso do nome “Soroptimista”
sozinho para qualquer projeto
de um clube, que não sejam os
Programas de Sonho da SIA,
requer a permissão da sede da
SIA (ou seja, Corrida de 5 km
da Soroptimista pela Educação
das Mulheres).
Slogan
Best for
Women®
(Melhor para
as Mulheres)
Tradução
livre nos
países latinos
do nome
Soroptimist.

Situação
Atualmente
em uso

Usos Permitidos
Os atuais clubes e regiões de associadas
receberam uma licença não exclusiva, livre de
royalty e limitada para uso deste slogan em
todo o material de papelaria, websites,
Não está
disponível
comunicados, cartazes, programas e material
para
educacional dos clubes ou regiões, assim
licenciamento como em crachás, decorações e material
comercial
impresso para conferências da região,
como um
reuniões de distrito, oficinas e qualquer outra
elemento de
função oficial da Soroptimista.
design único
Também usado como o nome da publicação
das associadas da SIA, e pode ser mencionado
como o título daquela publicação.

Logotipo da SIA

Situação

Usos Permitidos

Os atuais clubes e regiões de associadas
receberam uma licença não exclusiva, livre
de royalty e limitada para uso deste
logotipo da SIA, sujeita às condições
Disponível
relacionadas abaixo visando estabelecer
para
licenciamento uma forte identidade visual.
comercial
O uso do logotipo da SIA está autorizado e
é encorajado em todo o material de
papelaria, websites, comunicados,
cartazes, bandeiras, programas e material
educacional dos clubes ou regiões, assim
como em crachás, decorações e material
impresso para conferências da região,
reuniões de distrito, oficinas e qualquer
outra função oficial da Soroptimista.
Também é permitido como uma
decoração em bolos ou confecções para
eventos oficiais de celebração da
Soroptimista.
Atualmente
em uso

®
Logotipo da Soroptimist
International of the
Americas (SIA)

Limitações quanto ao Uso
Os itens não relacionados nos
usos permitidos estão sujeitos
à seção de “Limitações quanto
ao Uso” desta política.
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Limitações quanto ao
Uso
Os itens não
relacionados nos usos
permitidos estão
sujeitos à seção de
“Limitações quanto ao
Uso” desta política.
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O uso preferido do logo da SIA será em
PMS 659 (azul), preto ou branco. Outras
cores podem ser levadas em consideração
caso a caso pela sede da SIA.
O uso do S estilizado como um elemento
de design independente será levado em
consideração para pedidos de
licenciamento a cada caso.
Ver a seção de “Aprovação de
Licenciamento” desta política para
informações adicionais sobre usos
comerciais permitidos.

LiveYourDream.org

Situação

Usos Permitidos

A Soroptimista lançou a
LiveYourDream.org para inspirar e
encorajar mulheres de todas as idades a
buscar os seus sonhos e aumentar o
Não
comprometimento e a conscientização da
disponível
missão da Soroptimista e seus Programas
para
licenciamento de Sonho. A sede da SIA é a única
comercial
fornecedora de itens que utilizam o
logotipo Live Your Dream (Viva o seu
Sonho).
Atualmente
em uso

®
Logotipo de
LiveYourDream.org

Limitações quanto ao
Uso
Os itens não
relacionados nos usos
permitidos estão
sujeitos à seção de
“Limitações quanto ao
Uso” desta política.

Os atuais clubes e regiões de associadas
receberam uma licença não exclusiva, livre
de royalty e limitada para uso deste
logotipo e do nome da LiveYourDream.org
sujeito às condições relacionadas abaixo
visando estabelecer uma forte identidade
visual.
O uso do logotipo e do nome está
autorizado e é encorajado em todo o
material de papelaria, websites,
comunicados, cartazes, programas e
material educacional dos clubes ou
regiões, assim como no material impresso
para conferências da região, reuniões de
distrito, oficinas e qualquer outra função
oficial da Soroptimista. O logotipo
também é permitido como uma decoração
em bolos ou confecções para eventos
oficiais de celebração da Soroptimista.
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O uso do logotipo da LiveYourDream.org
será em preto/branco ou usando as
seguintes cores em degradê: PMS 7416 C
(laranja), PMS 262 C (púrpura) e PMS 318
(azul/verde).

Situação

Usos Permitidos

Os atuais clubes e regiões de associadas
receberam uma licença não exclusiva,
livre de royalty e limitada para uso do
logotipo e do nome do programa sujeito
Não
às condições relacionadas abaixo
disponível
visando estabelecer uma forte
para
licenciamento identidade visual.
comercial
O uso do logotipo do programa está
autorizado e é encorajado em todo o
material de papelaria, websites,
comunicados, cartazes, programas e
material educacional dos clubes ou
regiões relacionados ao programa e à
sua administração, assim como no
material impresso para conferências da
região, reuniões de distrito, oficinas e
qualquer outra função oficial da
Soroptimista. O logotipo do programa
também é permitido como uma
decoração em bolos ou confecções
para eventos oficiais de celebração da
Soroptimista.
Atualmente
em uso

®

Viva o seu Sonho:
Prêmios de Educação e
Treinamento para
Mulheres®
Prêmio Viva o seu
Sonho®

Situação

Viva o seu Sonho: Prêmios de Educação
e Treinamento para Mulheres é um dos
Programas de Sonho da SIA. Este nome
pode ser usado na íntegra, seguido por
‘da Soroptimista’ sem abreviações, na
sua primeira ocorrência, acompanhado
pela marca de registro ®, ou seja, Viva o
seu Sonho da Soroptimista: Prêmios de
Educação e Treinamento para
Mulheres® visando contribuir para uma
fixação de marca forte da organização.
As referências a seguir podem usar
“Prêmio Viva o seu Sonho” abreviado.
Usos Permitidos
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Limitações quanto ao
Uso
Os itens não
relacionados nos usos
permitidos estão
sujeitos à seção de
“Limitações quanto ao
Uso” desta política.

Limitações quanto ao
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Os atuais clubes e regiões de associadas
receberam uma licença não exclusiva,
livre de royalty e limitada para uso do
logotipo e do nome do programa sujeito
Não
às condições relacionadas abaixo
disponível
visando estabelecer uma forte
para
licenciamento identidade visual.
comercial
O uso do logotipo do programa está
autorizado e é encorajado em todo o
material de papelaria, websites,
comunicados, cartazes, programas e
material educacional dos clubes ou
regiões relacionados ao programa e á
sua administração, assim como no
material impresso para conferências da
região, reuniões de distrito, oficinas e
qualquer outra função oficial da
Soroptimista. O logotipo do programa
também é permitido como uma
decoração em bolos ou confecções para
eventos oficiais de celebração da
Soroptimista.
Atualmente
em uso

®

Sonhe, Realize: Apoio
Profissional para
Meninas®

Uso
Os itens não
relacionados nos usos
permitidos estão
sujeitos à seção de
“Limitações quanto ao
Uso” desta política.
O uso do nome ou do
logotipo não é permitido
a qualquer outro
programa ou projeto
que não utilize o
currículo e o material de
suporte do Sonho,
Realize: Apoio
Profissional para
Meninas desenvolvidos
pela sede da SIA.

Sonhe, Realize: Apoio Profissional para
Meninas é um dos Programas de Sonho
da SIA. Este nome pode ser usado na
íntegra, seguido por ‘da Soroptimista’
sem abreviações, na sua primeira
ocorrência, acompanhado pela marca
de registro ®, ou seja, Sonhe, Realize da
Soroptimista: Apoio Profissional para
Meninas® visando contribuir para uma
fixação de marca forte da organização.
As referências a seguir podem usar
“Sonhe, Realize” abreviado.
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Emblema da Soroptimist
International

®

Situação
Atualmente
em uso

Usos Permitidos
O uso do emblema da Soroptimista está
limitado à representação do pin de
associação oficial, que só está disponível
na sede da SIA.
Não
O emblema da Soroptimista
disponível
Internacional também é usado em
para
licenciamento materiais que se originam da
Soroptimist International, com sede em
comercial
Cambridge, Reino Unido, ou que são
preparados pelas associadas da
Soroptimista que trabalham em cargos
no nível da Soroptimist International.

Limitações quanto ao
Uso
Salvo conforme
observado nos usos
permitidos, todos os
outros usos na SIA são
proibidos.

Outras Marcas Registradas
A SIA mantém registros de marcas que foram substituídas por novos logotipos ou nomes de programa até tal
ocasião em que esses registros expirem. Isso inclui o logotipo da campanha Viva o seu Sonho de 2017 e o
logotipo e a etiqueta das mídias sociais de Viva o seu Sonho de 2012‐2015, assim como o nome do programa
anterior Prêmios de Oportunidade das Mulheres. O uso de qualquer dessas marcas registradas, ou elementos
dessas marcas, é estritamente proibido.

Contato para Perguntas Adicionais
Os logotipos estão disponíveis nos formatos .eps e .jpg no website da SIA, em www.soroptimist.org.
Perguntas sobre o uso correto das marcas da SIA podem ser encaminhadas para:
Soroptimist International of the Americas
1709 Spruce Street, Filadélfia, PA 19103‐6103 EUA
Tel. 215‐893‐9000
Fax 215‐893‐5200
Email siahq@soroptimist.org
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