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Esta frase do poeta inglês John Donne descreve o espírito de solidariedade que buscamos criar
em nosso grupo. Nós, do Grupo Escoteiro Lobo-Guará 12° MS, acreditamos no somatório de 
esforços para criar impactos duradouros e verdadeiros na juventude brasileira, promovendo 
assim um mundo melhor.

Este manual de Identidade Visual é um exemplo da colaboração de indivíduos e organizações
cujos talentos, recursos financeiros, conhecimentos, relacionamentos, bens ou serviços 
criaram uma rede de apoio ao Escotismo e sua casa.

Aos que apoiaram os projetos do Grupo Escoteiro Lobo-Guará 12° MS, nossos sinceros 
agradecimentos por seu tempo, suas doações e sua confiança em nosso trabalho.

Aos demais, fica o convite para se juntar a nós, como investidor social ou voluntário, apoiando 
a idéia de incentivar a sociedade na busca da formação de melhores cidadãos

Paz e Bem,

Comissão Local de Imagem e Comunicação













A MARCA GRÁFICA DO
GRUPO ESCOTEIRO
LOBO-GUARÁ 12º MS
FOI CONCEBIDA PARA
REPRESENTAR A IMAGEM
DOS ESCOTEIROS
PERTENCENTES AO GRUPO.



A flor-de-lis é o símbolo do movimento escoteiro, 
escolhida pelo próprio fundador Robert Baden-Powell, 
que também já empregada à época para 
representar o norte - o caminho coreto - 
nos mapas. No Escotismo, as três pétalas
 representam os três elementos da 
Promessa Escoteira.

os 12 ponteiros do 
relógio,

O lema "Sempre Alerta" significa 
que o Escoteiro está sempre

 preparado, atento, física 
e mentalmente para cumprir os 

seus deveres para com 
Deus, com a Pátria e com o Próximo.



A utilização da nossa logomarca deve 
ser feita de acordo com as diretrizes 

deste manual. Qualquer variação 
da logo não citada neste documento 

é explicitamente proibida. 
Para termos maior flexibilidade, a 
logomarca pode ser apresentada 
em três versões: transpararente,

 amarela com borda e selo amarelo.



Fundado em 13 de abril de 1993,
o Grupo teve como primeira 
identificação Grupo Escoteiro 
Guará 12º MS. Alguns anos depois
passou a se identificar como 
Grupo Escoteiro 
Lobo-Guará 12º MS. Essas e 
muitas outras mudanças 
aconteceram, entre elas as 
várias versões da logo do grupo. 



ser exposta em sua
versão Selo Amarelo

com a distancia mínima
de x/2 em todos os lados.
Assim damos espaço para

as demais logomarcas.

Como queremos ser 
reconhecidos, a logomarca 

não deve ser reduzida
 demasiadamente, exceto 

quando tal redução 
for expressa em

 documentos da UEB. 
A altura mínina é de 30mm

 para as versões
 transparente e 

monocromáticas, e 25mm
para a versão Amarela com

 Borda e Selo Amarelo. 
Em alguns casos, o 
tipo de papel pode 

comprometer a legibilidade.
Nestes casos devemos

 consultar um especialista.
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Estas cores representam 
cada um de nós do

 Grupo Escoteiro 
Lobo-Guará 12º MS.

 Mantendo estas cores 
nos asseguramos de que 

a nossa missão é 
transmitida cada vez que

 a nossa logomarca é vista. 
Assim, mostramos a alegria
 e a singularidade do nosso

 Grupo e valoriza a nossa
fauna e regionalidade.
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Para transmitir nossa 
identidade de forma 
assertiva e coerente, 

utilize sempre a marca
 de forma correta. 

Os arquivos oficiais 
estão disponíveis via site.



Nossa logomarca é muito
 flexível mas algumas regras 

devem ser seguidas para 
mantermos clara e vibrante

 a nossa mensagem ao 
público. Para a 

comunicação com o público
 não escoteiro serão 

utilizados os selos 
amarelo ou monocromático.

 Para uso interno escoteiro 
temos as opções de

 logomarca transparente
 ou amarela com borda, 

conforme especificações
 nas próximas páginas.

Versão  transparente monocromática Versão selo monocromática Versões



A versão transparente
deve ser usada como

principal opção para nos
representar frente ao

Movimento Escoteiro.
Porém, para que sua 
visibilidade não seja 

prejudicada, temos a
versão amarela com 

borda.



Esta versão será usada 
nas ocasiões onde a 

versão transparente não 
sobressaia sobre o fundo.

Ressaltamos que a 
logomarca principal 

é a versão transparente.
 Tome cuidado para não 

utilizar a borda 
indevidamente. 

REGRAS DA BORDA: 
A borda deve ter a mesma 

espessura de uma das 
extremidades do Tau, e ter

 a mesma coloração 
da pata.



Versão
selo amarelo

Os selos amarelo ou 
monocromático devem 

ser usados para identificar 
o Grupo Escoteiro

 Lobo-Guará 12º MS em 
materiais de divulgação a 

outras instituições ou 
sociedade civil, como

 banners, flyers, folderes,
 etc. Não deve ser utilizados 

nas mídias sociais,
 camisetas ou materiais 

de uso interno.



As versões monocromáticas 
da logomarca são de 

caráter estético, usado 
em sua maioria para

 impressões simplificadas 
ou confecção de carimbos.

 Fica proibida a utilização 
dessa versão para 

outros fins.

Versão  transparente monocromática Versão selo monocromática 



Nem sempre temos uma
 cor propícia para a 

aplicação da logo. Em 
caso de aplicação sobre

 fundos coloridos ou 
fotográficos, utilize a tarja

 amarela ou a logomarca 
amarela com borda como 

demonstrado ao lado.

Tarja amarela
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Confecção



O Carimbo do grupo 
trata-se do selo 

monocromático contendo
 o CNPJ do Grupo, 

possuindo cerca de 
3cm de diâmetro, 

é utilizado pela diretoria
 para validar documentos

 diversos.

Carimbo
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Bandeira

Em diversas ocasiões 
nos fazemos representar
 pela nossa bandeira de

 Grupo, como nos 
hasteamentos e 

arreamentos. Nossa nova 
bandeira foi eleita em 2019

 em conformidade com os
 parâmetros definidos 

pelos Escoteiros do Brasil.
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Lenço

De uso obrigatório nas 
cerimônias e ocasiões

 formais, em formato 
triangular, com catetos

 medindo de 60cm a 90cm,
 nas cores marrom e 

amarelo. Normalmente 
é utilizada a medida 
de 75cm de cateto.
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Composições 
Artísticas

Todas as composições 
artísticas deverão possuir

 prévia aprovação da 
Diretoria de Comunicação 

ou Adultos designados 
para esse fim, que 

avaliará a conformidade
 com os Manuais de 

Identidade Visual Nacional 
e Local.
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Daniela Margotti dos Santos

DIAGRAMAÇÃO

Johanna Sinclair Carneiro da Cunha
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Presidência
Juraci Florencio da Silva Oliveira Costa - Diretora Presidente

Diretoria Financeira
Zuleine Fernandes Neves de Souza - Diretora Financeira
Sandra Rosemary Lamen - 1º Tesoureira
Daiany Ramos Turatti - 2º Tesoureira 

Diretoria Administrativa
Paulo Satyro da Silva Neto - Diretor Administrativo 
Enzo Antonio Britto Dezen - 1° Secretário

Diretoria de Programa e Métodos
Dayana das Graças - Diretora de Programa e Métodos Educativos
Camila Carvalho Calvani - 1° Adjunta

Diretoria de Gestão de Adultos
Patrícia Florêncio da Silva Cardoso - Diretora de Gestão de Adultos
Jerfeson da Silva Vital - 1º Adjunto

Diretoria de Comunicação
Johanna Sinclair Silva - Diretora de Comunicação
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TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
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