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RESOLUÇÃO DEN 002/2017 

 

 

Aprova a utilização da insígnia “Rede Salvar” como Insígnia Específica de que trata a Regra 179 

do POR ‐Princípios, Organização e Regras. 

 

 

Considerando que:  

 

 A Superintendência Operacional de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (SUOP) desenvolveu 

um sistema web para o cadastramento de voluntários para ações de defesa civil; 

 Esse sistema permite que a defesa civil estadual e as defesas civis municipais criem núcleos 

temáticos e alcancem o maior número de participantes e localidades para a execução de projetos nas 

suas mais variadas possibilidades; 

 Em 2016, a SUOP começou um projeto com os membros do Movimento Escoteiro, ministrando 

treinamento de primeiros socorros, rádio amadorismo, defesa civil e noções de combate a incêndio; 

e 

 Em 22.11.2017, a Secretaria da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Ofício 

GS/SDC-072/2017, solicitou que os membros do Movimento Escoteiro que participassem 

satisfatoriamente do projeto pudessem utilizar a insígnia da “Rede Salvar”. 

 

A Diretoria Executiva Nacional da UEB, no uso das atribuições que lhe confere a Regra 179 do POR 

‐Princípios, Organização e Regras,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º ‐ Aprovar a utilização da insígnia “Rede Salvar” pelos associados da Região Escoteira do Rio de 

Janeiro que participarem satisfatoriamente do projeto desenvolvido pela SUOP para capacitação de 

voluntários para ações de defesa civil. 

 

Art. 2º - A insígnia “Rede Salvar”, de 4cm de diâmetro, com o logo da Secretaria da Defesa Civil do 

Estado do Rio de Janeiro, nas cores azul e laranja, possui as seguintes inscrições: 

 “SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” 

 “DEFESA CIVIL ESTADUAL – RJ” 

 “REDE SALVAR” 

 

Art. 3º‐ A insígnia Rede Salvar será produzida e concedida pela SUOP, e poderá ser usada, no vestuário 

ou uniforme escoteiro, sobre o bolso esquerdo, tendo como posição a mesma linha das Insígnias de 

Interesse Especial. 

 

Art. 4º‐ Esta resolução passa a vigorar a partir desta data. 

 

 

Brasília, 9 de dezembro de 2017 
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