
RESOLUÇÃO DEN 2/2021 

Cria o distintivo “75 Anos do Ramo 
Sênior”	

Considerando:	

a) A criação da Tropa Sênior do Grupo Escoteiro Guilhermina Guinle – 
Fluminense F.C. 1/RJ, considerada como a primeira Tropa Sênior do Brasil, 
bem como o processo de regulamentação do novo Ramo que foi iniciado 
pela União dos Escoteiros do Brasil (UEB) em 1946; 

b) Que o Ramo Sênior conta com a participação, atualmente, de cerca de 12 
mil associados na UEB;  

c) Que o ano de 2021 será um marco para o Ramo Sênior no Brasil, pois 
celebrará os 75 anos de sua criação no país; 

d) Que os Escoteiros do Brasil consideram os 75 Anos do Ramo Sênior uma 
excelente oportunidade para desenvolver ações e atividades 
convergentes com o Plano Estratégico da instituição.  

A Diretoria Executiva Nacional (DEN) da UEB, fazendo uso das atribuições 
que lhe confere a Regra 179 do Princípios, Organização e Regras (P.O.R), 
RESOLVE:   

Art. 1º. Criar o distintivo “75 Anos do Ramo Sênior”, alusivo aos 75 anos do 
Ramo Sênior no Brasil, conforme modelo abaixo:  

 



Art. 2º. O distintivo “75 Anos do Ramo Sênior” poderá ser utilizado por 
membros juvenis (seniores e guias), escotistas que atuam no Ramo Sênior e 
dirigentes institucionais, e deverá ser usado no vestuário ou uniforme 
escoteiro sobre o bolso esquerdo, tendo como posição – para os membros 
juvenis – a mesma linha das Insígnias de Interesse Especial e – para os 
adultos – a linha acima das estrelas de atividades.  

Art. 3º. O distintivo “75 Anos do Ramo Sênior” poderá ser utilizado, de acordo 
com o disposto no art. 2º da presente Resolução, até o dia 18 de junho de 
2022.   

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação oficial 
e revoga as disposições em contrário. 
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