UNIFORME DE OFICIAL R/2 (ORIENTAÇÕES)
PEÇA

ESPECIFICAÇÃO

USO

AQUISIÇÃO

Social preto, padrão militar, com cadarço.

--

Preferencialmente em lojas
militares

Social de náilon preta

--

A critério próprio

CALÇA

Social preta, sem pregas, com bolsos laterais e
bolsos traseiros com tampa.

--

Em lojas de vestuário
masculino

CINTO

Náilon preto com fivela preta fosca – ambos, modelo
militar

--

SAPATO
MEIA

CAMISA (VERDINHO)

CAMISA VERDE-MUSGO MEIA-MANGA, em tergal
verão (modelo idêntico ao usado pelo Exército,
substituindo-se a cor bege pelo verde-musgo)
Fabricante: MARK BEL código da cor = 15

Sempre por dentro da calça
e com vincos verticais
apenas na frente, que
acompanham os vincos da
calça (conforme imagem
abaixo).

BLAZER (VERDÃO)

BLAZER VERDE MUSGO (três botões pretos, dois
bolsos laterais com tampa, um bolso superior
esquerdo sem tampa, abertura traseira)
Tecido do blazer: PANAMÁ
Cor: Verde Musgo
Fabricante: MARK BEL código da cor = 29

Com todos os botões
abotoados. Usar camisa
social BRANCA comum por
baixo do blazer e gravata
preta lisa comum.

DISTINTIVO DE
ARMA/QD/SV

Distintivo de gola, conforme a arma/qd/sv de origem
do Oficial da Reserva, na cor dourada.

Um na ponta da gola direita
da camisa (no Verdinho);
um em cada lapela do
blazer (Verdão)

DISTINTIVO DE
HIERARQUIA
ADMINISTRATIVA DO
CNOR

PLAQUETA DE
IDENTIFICAÇÃO

DISTINTIVO DE
CURSO DE
FORMAÇÃO

BARRETAS DE
MEDALHA

DISTINTIVO DE OM
(pirulito)
BOINA
DISTINTIVO DE
BOINA DO CNOR

É formado pelo distintivo de hierarquia militar dos
Oficiais da Marinha, sobreposto com uma estrela de
2º tenente do Exército dentro do ‘nó de Nelson’

Padronização:
TEN R/2 'NOME DE GUERRA' ou
ASP R/2 ‘NOME DE GUERRA’

É o distintivo de formação do CPOR/NPOR

--

Usado como Distintivo da Associação à qual o R/2
está vinculado. O R/2 deve providenciar um 'pirulito'
qualquer e sobrepô-lo o adesivo da AORE/Recife
Verde-Oliva, regulamentar do EB
Próprio do Conselho Nacional de Oficiais R/2 do
Brasil

obs: quando uniformizado cortar cabelo / fazer a barba
Ilustrações abaixo

Ponta da gola esquerda da
camisa (Verdinho).
Não usado no Verdão.

Na tampa do bolso direito
da camisa (Verdinho), com
parte superior alinhada à
costura da tampa do bolso.
Não usado no Verdão.
De forma centralizada, no
meio do bolso direito da
camisa (Verdinho); no lado
direito altura do primeiro
botão (Verdão)
Se possuir medalha, acima
do bolso esquerdo da
camisa - alinhada à costura
superior (Verdinho); acima
bolso esquerdo (Verdão)
Pendurado no botão do
bolso esquerdo (Verdinho);
no lado esquerdo altura do
primeiro botão (Verdão)
-Na boina VO

Em lojas militares
Adquirir o tecido o
fabricante: Mark Bel Tecidos
Vendedor MÁRCIO
celular/whatsapp:
(11) 98245-7810
fixo: (11) 2694-2344
email: vendas@markbel.com.br
Adquirir o tecido com o
fabricante: Mark Bel Tecidos
Vendedor MÁRCIO
celular/whatsapp:
(11) 98245-7810
fixo: (11) 2694-2344
email: vendas@markbel.com.br

OBSERVAÇÕES
Evitar uso de sapato social com adornos, fivelas ou
enfeites. Usar preferencialmente o modelo usado pelo
Oficial do Exército (padrão militar) COM CADARÇO
-Lembrar-se de passar com vinco vertical – na frente e
atrás.
Não pendurar chaves ou chaveiros no cós da calça
Não usar cinto social preto civil

O tecido deve ser adquirido para confecção em sua
cidade, na loja/alfaiate indicado por sua AORE

O tecido deve ser adquirido para confecção em sua
cidade, na loja/alfaiate indicado por sua AORE;
Jamais abrir o blazer ou qualquer botão quando
uniformizado;
Para confecção do blazer, basear-se no tamanho do seu
paletó civil (ver no bolso interno).

Em lojas militares

Formando um triangulo equilátero com a ponta da gola
(Verdinho); tangenciando a costura transversal da lapela
(Verdão)

Com a AORE/Recife:
R$ 10,00

As barras da Marinha são adotadas assim:
* 4 níveis cheios (presidente do CNOR)
* 3 níveis cheios (presidente de Associação)
* 2 níveis cheios e 1 estreito (ex-presidente de Assoc)
* 2 níveis cheios (diretor de Associação)
* 1 nível cheio e 1 estreito (ex-diretor de Associação)
* 1 nível cheio (associado)

Em lojas militares, por
encomenda

Demora cerca de 3 dias úteis para ficar pronta

Em lojas militares

Concedida por entidade civil
ou militar, por merecimento.

Em lojas militares (adesivo
gratuito com a AORE/Recife)
Em lojas militares
Com a AORE/Recife:
R$ 15,00

--

A medalha deve possuir Código registrado no Ministério de
Defesa, publicado em Boletim do Exército. Pins, botons e
outros distintivos não previstos nos Regulamentos Militares
ou no RUPER/2 não terão seu uso permitido no uniforme.
Deve ser usado com o lado preto do couro do pirulito (no
Verdinho), e sem o couro (no Verdão). NÃO É O
DISTINTIVO DO CNOR, E SIM O DISTINTIVO DA AORE
(cada AORE deve criar o seu)
Deve ser usada com o Distintivo do CNOR
--

8º B1 R2 (VERDINHO) - PASSEIO

OBS: A camisa camuflada por baixo NÃO é peça do uniforme e sim apenas uma alternativa em dias de frio, facultada por Regulamento, e deve ser usada
apenas pelo R2 isoladamente (em frio), ou em conjunto quando TODOS os R2 estiverem utilizando. Caso contrário perde-se o sentido de uni-forme (uma só
forma). O Presidente da AORE ou do CNOR que devem padronizar (todos usam ou ninguém usa) nos dias de frio. A preferência é o não uso.

5º B1 R2 (VERDÃO) – PASSEIO COMPLETO

OBS: todos os botões do blazer devem permanecer abotoados, pois trata-se de um uniforme e não um terno civil comum.

DISTINTIVO DE BOINA CNOR:

Lojas militares em Recife:

* CASA MILITAR

* LOJA MILITAR

* CABO DE GUERRA

Rua Palma, 378 - São José
(81) 3424-2601

Rua da Palma, 400 - São José
(81) 3224-4612

Rua da Concórdia, 592 - São José
(81) 9674-0042, 3034-7370

* FILIAL DENTRO DO CPOR
orelhão: (81) 3441-8080
(das 08:30h às 16:30h sex das 08:30 às 11:00h)

REGULAMENTO DE UNIFORMES DO PESSOAL DA RESERVA (R/2) – RUPER/2:
http://www.exalunoscporrecife.org.br/attachments/124_Portaria%20n%C2%BA%20005%20%202011%20_1_.pdf

O zelo e o capricho do militar com as peças do uniforme são uma demonstração de respeito e amor à farda que veste e, mais do que isto,
externam o seu ânimo profissional e o seu entusiasmo com a carreira das armas, sendo importante observar a limpeza, a manutenção do
brilho nos metais, o polimento dos calçados e a apresentação dos vincos verticais nas peças de fardamento, como é sugerido nas figuras
deste Regulamento.
(extraído do Regulamento de Uniformes do Exército - RUE)

Diretoria de Divulgação
AORE/Recife

