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RESOLUÇÃO Nº 001/2017 

DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO DO VESTUÁRIO ESCOTEIRO  
PARA OS MEMBROS DO 33ºGEAR PADRE VERMIN  

CONSIDERANDO:  

a. a necessidade de atualizar a resolução 001/2014 – 33º GEAR; 
b. que o item III, Regra 45, Capítulo 6, do P.O.R., delega ao Grupo Escoteiro decidir 

sobre o uso das distintas maneiras de compor o Vestuário Escoteiro; 

a DIRETORIA DO 33º GRUPO ESCOTEIRO Do Ar PADRE VERMIN, no uso das 
competências que lhe oferecem o artigo 36 do Estatuto da UEB, RESOLVE: 

Art. 1º - Estabelecer uma padronização ao Vestuário Escoteiro usado pelos membros do 
33ºGEAR PADRE VERMIN:  
 
I - PARTE SUPERIOR – camiseta, camisa polo, camisa de manga curta ou camisa de 
manga longa; e jaqueta.  
 
a) CAMISA MANGA CURTA, CAMISA MANGA LONGA, CAMISA POLO E CAMISETA 

BÁSICA – Os Membros Juvenis (Lobinhos, Lobinhas, Escoteiros, Escoteiras, Seniores, 
Guias, Pioneiros e Pioneiras) deverão optar para o uso, entre a camisa de manga curta e 
a camisa de manga longa, na cor azul marinho, conforme tonalidade padronizada pela 
Diretoria Executiva Nacional. Os Escotistas (Chefes de Seção, Assistentes e Instrutores) 
e Dirigentes usarão a camisa de manga curta ou a camisa de manga longa, quando em 
atividade escoteira, na cor verde garrafa, conforme tonalidade padronizada pela Diretoria 
Executiva Nacional. Quando em atividade na sede, os escotistas e dirigentes poderão 
optar por usar a camiseta básica ou a camisa polo, na cor verde garrafa. 
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b) CAMISETA DE CAMPO – Os Lobinhos, Lobinhas, Escoteiros, Escoteiras, Seniores, 

Guias, Pioneiros, Pioneiras, Escotistas e Dirigentes deverão utilizar, preferencialmente, 
camiseta do grupo ou com motivo escoteiro, quando não estiverem usando a camisa do 
vestuário. 

 
 
c) COBERTURA – Aos Escoteiros, Escoteiras, Seniores, Guias, Pioneiros, Pioneiras, 

Escotistas e Dirigentes é opcional o uso de cobertura. Porém, quando usado, devem 
utilizar o boné do grupo ou boné/cobertura com motivo escoteiro. Aos Lobinhos e 
Lobinhas, boné tipo “jóquei”, azul marinho, com seis frisos de cordão amarelo, e 
distintivo do Ramo Lobinho no centro da copa do mesmo, sobre a linha mediana da 
pala. 

 
d) LENÇO ESCOTEIRO – de cor preta, com o brasão do grupo, e uso obrigatório nas 

cerimônias e ocasiões formais, passando e fechando no pescoço por um anel. 
 
e) AGASALHO – é opcional o uso do agasalho do Vestuário, apresentado na cor azul 

marinho, para Membros Juvenis, e na cor verde garrafa, para Escotistas e Dirigentes, 
com a Logomarca da UEB.  

 
 
II PARTE INFERIOR – bermuda e calça para uso masculino e feminino, e saia para uso 
feminino, para membros juvenis de todos os Ramos, escotistas e dirigentes, na cor cáqui, 
conforme tonalidade padronizada pela Diretoria Executiva Nacional. 
 
a) BERMUDA, CALÇA E SAIA – Os Lobinhos, Lobinhas, Escoteiros, Escoteiras, Seniores, 

Guias, Pioneiros, Pioneiras, Escotistas e Dirigentes poderão optar pelo uso da calça, da 
bermuda ou da saia. 
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b) CINTO – De uso opcional. Porém, quando usado, recomendamos: 

  Aos Lobinhos e Lobinhas, azul marinho, com fivela de metal amarelo tendo ao centro 
uma cabeça de lobo; 

  Aos demais Membros Juvenis, Escotistas e Dirigentes, cinto escoteiro. 
 
c) MEIAS – De uso opcional. Porém, quando usado, recomendamos na cor cinza. 
 
d) CALÇADOS – de tipo opcional, recomendamos calçado fechado e de cor escura. 
 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor nesta data e revoga a resolução 001/2014 e todas as 

disposições em contrário. Casos omissos e especiais serão tratados pela Diretoria. 

 

Rio de Janeiro/RJ, 14 de janeiro de 2017. 

 

 

Fátima Braz de Oliveira Silva 
Diretor Presidente 
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