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BOLETIM DESFILE CÍVICO 7 DE SETEMBRO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1. Horários 
Horá rio dá Concentráçá o: 07h30 
Ponto de encontro: Em frente ao Boteco Bar –Av. Beira Mar, 1680 
Horá rio previsto párá iní cio do desfile: 08h40 (horário definido pela  10ª Região 
Militar) 
Horá rio párá á foto oficiál dá Regiá o Escoteirá do Ceárá : 08h30 
OBS.: O horários indicados acima devem ser seguidos rigorosamente, pois são 
indicados de acordo com as definições da organização do evento. 
 

2. Formação para Desfile 

Depois de organizados no desfile (dispositivo montado), os membros juvenis não 

poderão mais sair de formação, com exceção do Ramo Lobinho.  

As associações serão organizadas no desfile por ordem cronológica da sua fundação. 
 
Os pelotões dos ramos serão formados por modalidade na ordem: modalidade do mar, 
modalidade do ar e modalidade básica. 
 
Em cada pelotão de ramos terá um banner com a logo do ramo e a faixa etária que será 

levado por um membro juvenil de cada ramo definido pelo coordenador do desfile. 

Porta bandeira: obrigatório o uso do uniforme completo de pano passado e com luvas na 
cor branca (Orientação da 10ª Região Militar).  

Uniforme: Somente poderá desfilar junto ao pelotão os membros juvenis e adultos com o 
uniforme completo e com sapato ou tênis na cor preta,  cobertura opcional devendo ser 
de acordo com as definições da UEB. 

O uso do uniforme deverá ser padrão a todos do mesmo grupo. Se um usa calça azul 
marinho em brim, todos deverão estar uniformizados da mesma forma. Caso contrário, a 
minoria que estiver em desacordo com a maioria daquele contingente será removido do 
pelotão e orientado a seguir pelo calçadão. Não será permitido o uso de calça jeans, 
independente da tonalidade de cor ou de tênis de cores extravagantes. 

Todos os membros participantes do desfile deverão estar devidamente uniformizados 
de acordo com o previsto pelo P.O.R  e de acordo com a padronização do grupo.  
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2.1 - Indumentárias  e Acessórios 

Não é permitido o uso de itens configurados como armas brancas (facas, canivetes, 
trinchetes, etc) sob nenhuma hipótese. 

O uso de mochilas será permitido somente através de ofício à 10ª Região Militar, sujeito 
a revista com 15 dias antes do evento. Caso liberado, a mesma deverá ser preenchida 
somente com papel com objetivo exclusivo de fazer volume.  

2.2 - Condições de Desfile 

O desfile cívico é um a atividade de intensa exigência física, uma vez que os participantes 
ficarão horas expostos ao calor, sol intenso e barulho. Desta forma, visando preservar a 
integridade física dos participantes, bem como evitar atrasos no desfile, só entrarão em 
forma os participantes que gozarem de plenas condições físicas. 

Importante: É extremamente recomendado o uso de protetor solar a todos os 

participantes e portar cantis de água e garrafas sempre cheias para repor.  

O desfile deverá ser em passo marcado (andando normalmente), marcha ou cadência 
somente com banda. Será sugerida para os Escoteiros do Ceará o passo marcado 

sincronizado. 

3. Apresentações de Canções e Palmas Escoteiras 

3.1 - Canções por Ramo  

Ramo Lobinho: Cánção “eu sou lobinho vivo á cántár” 
Ramo Escoteiro: Cánção “umá vez escoteiro sempre escoteiro“ 
Ramo Sênior: Cánção “umá vez escoteiro sempre escoteiro“ (mesmá do Rámo 
Escoteiro) 
Ramo Pioneiro: Cánção “umá vez escoteiro sempre escoteiro“ (mesmá do Rámo 
Escoteiro) 
Escotistas: Cánção “umá vez escoteiro sempre escoteiro“ (mesmá do Rámo Escoteiro)  
Pelotão de Pais: Cánção “umá vez escoteiro sempre escoteiro“ (mesmá do Rámo 
Escoteiro) 

Não será permitido nem uma outra canção fora as acima indicadas. 

 Cada grupo escoteiro deverá designar um escotista para puxar as canções e apresentar 
ao coordenador do desfile. 

Cada Ramo terá um escotista responsável, designado pelo Coordenador do Desfile.  
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Orientações da Organização do Evento (10ª Região Militar) 

A vestimenta do Pelotão de Pais deverá ser: Camisa gola polo na cor verde garrafa, calça 
jeans azul escuro e tênis de preferência preto (não será permitido o uso de camisas de 
outras tonalidades de verde e tênis de cores extravagantes). 

Ao passar em frente o palanque do Governador, todos os participantes deverão fazer a 
Saudação Escoteira virando-se levemente para o Palanque do Comando durante a 
passagem. Serão dados 4 (quatro) silvos longos de apito para indicar o momento para 
saudar os membros do palanque. 
 

4. Comunicação 

Os escotistas passarão a se comunicar através de rádios tipo Walkie Talkie. O uso de 
radio tipo HT deverá ser restrito à radioamadores devidamente licenciados e com COER 
em mãos. 

O Desfile Cívico de 7 de Setembro é um evento promovido pela 10ª Região Militar e 
todas as orientações da organização do evento deverão ser devidamente seguidas. 
Estamos participando de um evento promovido por uma Instituição Militar e é de bom 
tom seguir as orientações para a boa manutenção adequada da parceria com esta 
instituição e para que tenhamos uma excelente atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para maiores informações, contatar o Coordenador do Evento: 

Thiago Alves 

Coordenador do Desfile Cívico 7 de setembro. 

 

 

 


