RESOLUÇÃO CAN 05/2022

Altera as Regras 171 e 174 do P.O.R.
(Princípios, Organização e Regras) da
União dos Escoteiros do Brasil (UEB).

Considerando:
a) Que a iniciativa mundial denominada ‘Tribo da Terra’ foi
implementada nos Escoteiros do Brasil por meio da Resolução CAN
03/2021;
b) A necessidade de orientar quanto ao uso das Insígnias: Campeões da
Natureza; Escoteiros pela Energia Solar; Reduzir, Reciclar, Reutilizar;
bem como o respectivo pin Tribo da Terra.
O Conselho de Administração Nacional (CAN) da UEB, fazendo uso de
suas atribuições estatutárias, RESOLVE:
Art. 1º Alterar a Regra 171 do P.O.R, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
REGRA 171 – INSÍGNIAS DE INTERESSE ESPECIAL
I – TRIBO DA TERRA
A.
INSÍGNIA CAMPEÕES DA NATUREZA – Atendidas as exigências
estabelecidas, a Diretoria da Unidade Escoteira Local, por proposta do
Chefe de Seção, conferirá ao Lobinho, Escoteiro ou Sênior e Guia o
direito de usar a Insígnia Campeões da Natureza, consoante as
seguintes normas:
a.
A Insígnia Campeões da Natureza é oferecida para os Ramos
Lobinho, Escoteiro e Sênior, de maneira específica para cada ramo e
os requisitos para sua conquista podem ser encontrados em guias
específicos;
b.
A Insígnia Campeões da Natureza pode ser conquistada a partir
da Cerimônia de Integração;
c.
A conquista da Insígnia Campeões da Natureza será assinalada
pela outorga de um certificado próprio e do distintivo
correspondente, diferente para cada ramo;

d.
A Insígnia Campeões da Natureza poderá ser utilizada no
vestuário ou uniforme escoteiro até ser substituída pelo mesmo
distintivo nos ramos seguintes, ou saída do Ramo Sênior.
Ao conquistar a Insígnia Campeões da Natureza, o jovem também
adquire o direito de usar o pin Tribo da Terra, conforme orientações
deste POR e dos guias específicos.

A Insígnia Campeões da Natureza é um círculo de tecido, sobre o
qual está bordado a representação estilizada do planeta Terra, com a
figura de um panda sobreposto, contornado por um debrum amarelo
para o Ramo Lobinho, verde para o Ramo Escoteiro e roxo para o
Ramo Sênior.
6 cm

6 cm

A Insígnia Campeões da Natureza é usada acima do bolso esquerdo
da camisa, acima das estrelas de atividade e abaixo do distintivo da
Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Quando usada em
conjunto com outras Insígnias de Interesse Especial deve estar
disposta em simetria, em relação ao centro do bolso.
B.

INSÍGNIA ESCOTEIROS PELA ENERGIA SOLAR - Atendidas as
exigências estabelecidas, a Diretoria da Unidade Escoteira Local, por
proposta do Chefe de Seção, conferirá ao Lobinho, Escoteiro ou
Sênior e Guia o direito de usar a Insígnia Escoteiros pela Energia
Solar, consoante as seguintes normas:
a.
A Insígnia Escoteiros pela Energia Solar é oferecida para os
Ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior, de maneira específica para cada
ramo e os requisitos para sua conquista podem ser encontrados em
guias específicos;

b.
A Insígnia Escoteiros pela Energia Solar pode ser conquistada a
partir da Cerimônia de Integração;
c.
A conquista da Insígnia Escoteiros pela Energia Solar será
assinalada pela outorga de um certificado próprio e do respectivo
distintivo;
d.
A Insígnia Escoteiros pela Energia Solar poderá ser utilizada no
vestuário ou uniforme escoteiro até ser substituída pelo mesmo
distintivo nos ramos seguintes, ou saída do Ramo Sênior.
Ao conquistar a Insígnia Escoteiros pela Energia Solar o jovem
também adquire o direito de usar o pin Tribo da Terra, conforme
orientações deste POR e dos guias específicos.
A Insígnia Escoteiros pela Energia Solar é um círculo de tecido, sobre
o qual está bordado a representação estilizada de um acampamento,
iluminado pelo sol, contornado por um debrum verde.
6 cm

6 cm

A Insígnia Escoteiros pela Energia Solar é usada acima do bolso
esquerdo da camisa, acima das estrelas de atividade e abaixo do
distintivo da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Quando
usada em conjunto com outras Insígnias de Interesse Especial deve
estar disposta em simetria, em relação ao centro do bolso.
C. INSÍGNIA REDUZIR, RECICLAR, REUTILIZAR - Atendidas as exigências
estabelecidas, a Diretoria da Unidade Escoteira Local, por proposta do
Chefe de Seção, conferirá ao Lobinho, Escoteiro ou Sênior e Guia o
direito de usar a Insígnia Reduzir, Reciclar, Reutilizar; consoante as
seguintes normas:
a.
A Insígnia Reduzir, Reciclar, Reutilizar é oferecida para os
Ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior, de maneira específica para cada
ramo e os requisitos para sua conquista podem ser encontrados em
guias específicos;

b.
A Insígnia Reduzir, Reciclar, Reutilizar pode ser conquistada a
partir da Cerimônia de Integração;
c.
A conquista da Insígnia Reduzir, Reciclar, Reutilizar será
assinalada pela outorga de um certificado próprio e do respectivo
distintivo;
d.
A Insígnia Reduzir, Reciclar, Reutilizar poderá ser utilizada no
vestuário ou uniforme escoteiro até ser substituída pelo mesmo
distintivo nos ramos seguintes, ou saída do Ramo Sênior.
Ao conquistar a Insígnia Reduzir, Reciclar, Reutilizar o jovem também
adquire o direito de usar o pin Tribo da Terra, conforme orientações
deste POR e dos guias específicos.
A Insígnia Reduzir, Reciclar, Reutilizar é um círculo de tecido, sobre o
qual está bordado a representação estilizada de uma onda, com uma
garrafa e duas mãos, contornado por um debrum azul.
6 cm

6 cm

A Insígnia Reduzir, Reciclar, Reutilizar é usada acima do bolso
esquerdo da camisa, acima das estrelas de atividade e abaixo do
distintivo da Organização Mundial do Movimento Escoteiro. Quando
usada em conjunto com outras Insígnias de Interesse Especial deve
estar disposta em simetria, em relação ao centro do bolso.
D.

PIN TRIBO DA TERRA - Atendidas as exigências estabelecidas, ao
conquistar a Insígnia Campeões da Natureza, Insígnia Escoteiros pela
Energia Solar ou Insígnia Reduzir, Reciclar, Reutilizar, os jovens dos
Ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior adquirem o direito de utilizar o Pin
Tribo da Terra, como símbolo de que fazem parte da comunidade
global Tribo da Terra, conforme orientado pela Organização Mundial
do Movimento Escoteiro.

2,5 cm

2,5 cm

O pin Tribo da Terra deverá ser utilizado na parte superior esquerda
do bolso esquerdo da camisa, até a saída do Ramo Sênior.

Art. 2º Alterar a Regra 174 do P.O.R, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
REGRA 174 – DISTINTIVOS ESPECIAIS
A – DISTINTIVO DE CRUZEIRO DO SUL - aprovado pela Diretoria do
Nível Local, homologado pela Diretoria Regional e certificado pela
Diretoria
Executiva
Nacional
ao
Lobinho
especialmente
recomendado pelos escotistas da Alcatéia que:
• Tenha realizado as atividades previstas no 2o Guia do Caminho da
Jângal, conforme as orientações do sistema de progressão do Ramo
Lobinho ;
• Tenha participado de, no mínimo, três acampamentos ou
acantonamentos;
• Tenha conquistado, no mínimo, cinco especialidades distribuídas
em pelo menos três ramos de conhecimentos diferentes;
• Tenha conquistado pelo menos uma das seguintes Insígnias de
Interesse Especial do Ramo Lobinho: Insígnia Campeões da
Natureza; Insígnia Escoteiros pela Energia Solar; Insígnia Reduzir,
Reciclar, Reutilizar; Insígnia da Lusofonia; Insígnia do Cone Sul;
Insígnia da Boa Ação, ou Insígnia do Aprender;
• Seja recomendado pelos Velhos Lobos e pela Roca de Conselho por
ser um Lobinho dedicado, frequente às atividades da Alcateia e
cumpridor da Lei e Promessa do Lobinho.

B – DISTINTIVO DE ESCOTEIRO LIS DE OURO - aprovado pela
Diretoria do Nível Local, homologado pela Diretoria Regional e
certificado pela Diretoria Executiva Nacional, ao Escoteiro
especialmente recomendado pelos escotistas e pela Corte de Honra
de sua Tropa, que:
• Tenha realizado as atividades previstas no Guia da Aventura
Escoteira - Rumo e Travessia, conforme as orientações do sistema de
progressão do Ramo Escoteiro;
• Possuir o Cordão Vermelho e Branco;
• Possuir uma das seguintes Insígnias de Interesse Especial do Ramo
Escoteiro: Insígnia Campeões da Natureza; Insígnia Escoteiros pela
Energia Solar; Insígnia Reduzir, Reciclar, Reutilizar; Insígnia da
Lusofonia; Insígnia do Cone Sul; Insígnia da Ação Comunitária, ou
Insígnia do Aprender;
• Possuir pelo menos 10 noites de acampamento, como Escoteiro,
com sua Patrulha ou Tropa Escoteira;
• Possuir a Insígnia da sua respectiva modalidade (Aviador, Grumete
e Explorador), do Ramo Escoteiro.
C – DISTINTIVO DE ESCOTEIRO DA PÁTRIA - aprovado pela Diretoria
do Nível Local, homologado pela Diretoria Regional e certificado pela
Diretoria Executiva Nacional, ao jovem especialmente recomendado
pelos escotistas e pela Corte de Honra de sua Tropa, que:
• Tenha realizado as atividades previstas na Etapa Azimute, conforme
as orientações do sistema de progressão do Ramo Sênior;
• Tenha conquistado o Cordão Dourado;
• Possua uma das seguintes Insígnias de Interesse Especial do Ramo
Sênior: Insígnia Campeões da Natureza; Insígnia Escoteiros pela
Energia Solar; Insígnia Reduzir, Reciclar, Reutilizar; Insígnia da
Lusofonia; Insígnia do Cone Sul; Insígnia do Desafio Comunitário, ou
Insígnia do Aprender;
• Possua pelo menos 10 noites de acampamento, como Sênior, com
sua Patrulha ou Tropa;
• Possuir a Insígnia da sua respectiva modalidade (Aeronauta, Naval
ou Mateiro), do Ramo Sênior.
Art. 3º Determinar a atualização das imagens relativas à aplicação dos
distintivos no uniforme e vestuário escoteiro, substituindo a imagem da
IMMA pelos distintivos do Tribo da Terra.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba/PR, 25 de junho de 2022.

Este documento foi assinado digitalmente por Sarah Raquel Loureiro Do Amaral.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4445-2A21-A1CB-3859.

Sarah Raquel Loureiro do Amaral
Presidente do Conselho de Administração Nacional
União dos Escoteiros do Brasil

