
Manual de Uniforme 
Senar Bahia



DETALHE LOGO
NO BOLSO

TECIDO: 100% algodão
Cor: listra verde

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM: 
• Costas com recorte;
• 1 bolso frente chapado com logo bordada 
(ARADO DO SISTEMA);
• Gola de camisa com pé de gola e botões 
para fechar;
• Viés interna da gola na cor verde lisa;
• Punho da manga com abotoamento e 
prega;
• Punho, parte interna, na cor verde lisa;
• Fechamento frente com viés interno na cor 
verde liso;
• Botões verde.

ITEM 1 - CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA 
(FUNCIONÁRIO INTERNO - SEDE E CCR)

2 CM

2,6 CM



DETALHE LOGO
NO BOLSO

TECIDO: 100% algodão (COM PROTEÇÃO UV)
Cor: listra verde

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM: 
• Costas com recorte;
• 1 bolso frente chapado com logo bordada 
(ARADO DO SISTEMA);
• Gola de camisa com pé de gola e botões 
para fechar;
• Viés interna da gola na cor verde lisa;
• Punho da manga com abotoamento e 
prega;
• Punho, parte interna, na cor verde lisa;
• Fechamento frente com viés interno na cor 
verde liso;
• Botões verde.

ITEM 2 - CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA 
(FUNCIONÁRIO DE CAMPO)

2 CM

2,6 CM



DETALHE LOGO
NO BOLSO

TECIDO: 100% algodão
Cor: verde liso

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM :

• Costas com recorte; 
• 1 bolso frente chapado com logomarca 
bordada (ARADO DO SISTEMA);
• Gola de camisa com pé de gola e botões 
para fechar;
• Punho da manga com abotoamento e 
prega
• Fechamento frente;
• Botões verde.

ITEM 3 - CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA 
(ESTAGIÁRIO)

2 CM

2,6 CM



TECIDO: 100% algodão
Cor: BRANCA

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:

• Costas com recorte;
• 1 bolso frente chapado;
• Gola de camisa com pé de gola e botões 
para fechar;
• Punho da manga com abotoamento e 
prega;
• Fechamento frente;
• Botões branco.

ITEM 4 - CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA 
(MOTORISTA)



DETALHE LOGO
NO BOLSO

2 CM

2,6 CM

TECIDO: 100% algodão
Cor: listras verde

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:

• Costas com recorte;
• 1 bolso frente chapado com logomarca 
bordada (ARADO DO SISTEMA);
• Gola de camisa com pé de gola e botões 
para fechar;
• Viés interna da gola na cor verde lisa;
• Fechamento frente com viés interno na cor 
verde liso;
• Botões verde.

ITEM 5 - CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA
(ESTOQUE E SERVIÇOS GERAIS)



TECIDO: 95% POLIESTER E 5% ELASTANO
Cor: PRETO

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:

• Sem pregas;
• Com passantes;
• 4 bolsos, sendo 2 embutidos atrás e 2 tipo 
faca na frente;
• Faixa postiça no cós;
• Zíper preto;
• Botões preto;
• Bainha (somente com aplicação de overlo-
que para que o usuário possa adequar a sua 
altura).

ITEM 6 - CALÇA SOCIAL MASCULINA (FUNCIONÁRIO INTERNO, ESTAGIÁRIO, 
ESTOQUE, SERVIÇOS GERAIS E MOTORISTA)



TECIDO: 95% POLIESTER E 5% ELASTANO
Cor: PRETO

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:

• 100% forrado alphaseda;
• Manga longa com 4 botões pretos no 
punho;
• Gola  tradicional;
• 3 botões pretos com casa de olho;
• Frente com recorte lateral e pences;
• Costas com recorte lateral e no centro;
• 2 bolsos embutidos sem lapela;
• 1 bolso embutido no forro interno.

ITEM 7 - BLAZER TIPO PALETÓ MASCULINO (MOTORISTA)



TECIDO: CETIM E OU SEDA
Cor: verde / verde claro

ITEM 8 - GRAVATA (MOTORISTA)



DETALHE LOGO

2 CM

2,6 CM

TECIDO: 100% algodão
Cor: listra verde

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:

• Costas com recorte e pence na cintura;
• Logomarca bordada (ARADO DO SISTE-
MA);
• Gola de camisa com pé de gola e botões 
para fechar;
• Viés interno da gola na cor verde lisa;
• Punho da manga com abotoamento, prega 
e 1 botão verde;
• Punho, parte interna, na cor verde lisa;
• Fechamento frente com viés interno na cor 
verde lisa;
• Pence frente de busto e cintura;
• Botões verdes duplos.

ITEM 9 - CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA 
(FUNCIONÁRIA INTERNA - SEDE E CCR)



DETALHE LOGO

2 CM

2,6 CM

TECIDO: 100% algodão
Cor: listra verde (Tecido UV)

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:

• Costas com recorte e pence na cintura;
• Logomarca bordada (ARADO DO SISTE-
MA);
• Gola de camisa com pé de gola e botões 
para fechar;
• Viés interna da gola na cor verde lisa;
• Punho da manga com abotoamento, prega 
e 1 botão verde;
• Punho, parte interna, na cor verde lisa;
• Fechamento frente com viés interno na cor 
verde liso;
• Pence frente de busto e cintura;
• Botões verdes duplos.

ITEM 10 - CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA 
(FUNCIONÁRIA CAMPO)



DETALHE LOGO

2 CM

2,6 CM

TECIDO: 100% algodão
Cor: listra verde

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:

• Costas com recorte pence na cintura;
• logomarca bordada (ARADO DO SISTEMA);
• Gola de camisa com pé de gola e botões para 
fechar;
• Viés interno da gola na cor verde lisa;
• Manga curta com punho verde liso de 6,5 cm, 
martingale com ponta franchada verde lisa e fecha-
mento com um botão verde;
• Fechamento frente com viés interno na cor 
verde lisa;
• Botões verdes duplos;
• Pence frente de busto e cintura.

ITEM 11 - CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA 
(FUNCIONÁRIA INTERNA - SEDE E CCR)



DETALHE LOGO

2 CM

2,6 CM

TECIDO: 100% algodão
Cor: verde lisa

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:

• Costas com recorte e pence cintura;
• logomarca bordada (ARADO DO SISTE-
MA);
• Gola de camisa com pé de gola e botões 
para fechar;
• Botões verdes duplos;
• Pence frente de busto e cintura.

ITEM 12 - CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA
(ESTAGIÁRIA)



TECIDO: 95% POLIESTER E 5 % ELASTANO
Cor: PRETA

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:

• Modelo slim;
• Cós largo anatômico com 2 botões pretos;
• Fechamento da braguilha com zíper preto;
• 2 bolsos embutidos abaixo do cós;
• Aplicação de pence no traseiro;
• Bainha (somente com aplicação de overlo-
que para que a usuária possa adequar a sua 
altura

ITEM 13 - CALÇA SOCIAL FEMININA SLIM



TECIDO: 95% POLIESTER E 5% ELASTANO
Cor: PRETO

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:    
       
• 100% forrado alphaseda;
• Manga longa;
• Gola  tradicional;
• 3 botões com casa de olho;
• 2 bolsos embutidos sem lapela;
• Frente com recortes e pences de acintura-
mento, sem logomarca. 
• Costas com recortes;
• 3 botões pretos no punho.

ITEM 14 - BLAZER SOCIAL FEMININO (FUNCIONÁRIAS INTERNAS)



DETALHE LOGO

2 CM

2,6 CM

TECIDO: 100% algodão
Cor: listra verde

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:
          
• Costas com recorte e pence cintura;
• logomarca bordada (ARADO DO 
SISTEMA); 
• Gola de camisa com pé de gola com 1 
botão verde;
• Viés interna da gola na cor verde lisa;
• Punho da manga com abotoamento, prega 
e 1 botão verde;
• Punho, parte interna, na cor verde lisa;
• Fechamento frente com viés interno na cor 
verde liso;
• Botões verdes;
• Pence frente de busto e cintura;
• Pence costas;
• Faixa fixada na lateral das costas para 
ajuste da cintura com 1 botão cada.

ITEM 15 - CAMISA SOCIAL GRAVIDA



TECIDO: 95% POLIÉSTER E 5% ELASTANO
Cor: PRETO

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:
          
• Modelo slin;
• Cós com faixa-cinto em tecido de elastano 
de 15 cm;
• Bainha (somente com aplicação de 
overloque para que a usuária possa adequar a 
sua altura).

ITEM 16 - CALÇA SOCIAL GESTANTE



DETALHE LOGO

2 CM

2,6 CM

TECIDO: 95% POLIESTER E 5% ELASTANO
Cor: PRETO COM DETALHES VERDE

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:   
  
• Manga com punho verde liso;
• Gola padre verde liso;
• 4 botões preto frontais aparente;
• 2 bolsos frontais trabalhado com viés na 
cor verde lisa no contorno;
• Frente e costas com pences de  acintura-
mento;
• Bordado com logomarca (ARADO DO 
SISTEMA). 

ITEM 17 - JALECO COPEIRA MANGA CURTO



TECIDO: Elastano
Cor: verde

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:     
      
• Sem manga;
• Gola careca;
• Detalhe em viés nas costas/gola e cava da 
manga.

ITEM 18 - BLUSA FEMININA



TECIDO: Microfibra e tela
Cor: preto

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:   
 
Touca telada.
Tecido: Microfibra preta com tela preta.    

ITEM 19 - TOUCA TELADA



FRUTICULTURA
CENTRO DE EXCELÊNCIA

DETALHE LOGO

2 CM

8 CM

FRUTICULTURA
CENTRO DE EXCELÊNCIA

TECIDO: Jeans
Cor: Azul

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:

• Costas com recorte na horizontal e pence 
na cintura;
• Logomarca bordada (CENTRO DE 
EXCELÊNCIA EM FRUTICULTURA);
• Gola de camisa com pé de gola e botões 
para fechar;
• Punho da manga com abotoamento e 
prega;
• Pence frente de busto e cintura;
• Botão azul duplo.

ITEM 20 - CAMISA JEANS FEMININA MANGA LONGA 
(CENTRO DE EXCELÊNCIA EM FRUTICULTURA)



DETALHE LOGO
NO BOLSO

TECIDO: 100% algodão
Cor: listra verde

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM: 
• Costas com recorte horizontal;
• 1 bolso frente chapado com logo bordada 
(EXCELÊNCIA EM FRUTICULTURA);
• Gola de camisa com pé de gola e botões 
para fechar;
• Viés interna da gola na cor verde lisa;
• Punho da manga com abotoamento e 
prega;
• Punho, parte interna, na cor verde lisa;
• Fechamento frente com viés interno na cor 
verde liso;
• Botões verde.

ITEM 21 - CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA 
(CENTRO DE EXCELÊNCIA EM FRUTICULTURA)

2 CM

8 CM

FRUTICULTURA
CENTRO DE EXCELÊNCIA

FRUTICULTURA
CENTRO DE EXCELÊNCIA



TECIDO: JEANS
Cor: AZUL MARINHO

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:

• Sem pregas;
• Com passantes;
• 5 bolsos, sendo 2 embutidos atrás e 3 na 
frente;
• Faixa postiça no cós;
• Zíper azul marinho;
• Botões em metal;
• Bainha (somente com aplicação de overlo-
que para que o usuário possa adequar a sua 
altura).

ITEM 22 - CALÇA JEANS FEMININA SLIM 
(CENTRO DE EXCELÊNCIA EM FRUTICULTURA)



TECIDO: JEANS
Cor: AZUL MARINHO

INTERPRETAÇÃO DA MODELAGEM:

• Sem pregas;
• Com passantes;
• 5 bolsos, sendo 2 embutidos atrás e 3 na 
frente;
• Faixa postiça no cós;
• Zíper azul marinho;
• Botões em metal;
• Bainha (somente com aplicação de overlo-
que para que o usuário possa adequar a sua 
altura).

ITEM 23 - CALÇA JEANS MASCULINA 
(CENTRO DE EXCELÊNCIA EM FRUTICULTURA)


