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Alcateia do GEPA no Centenário do JangalCamp 2016 

O Centenário do Lobismo veio abrilhantar o ano para os nossos digníssimos lobinhos, o 
grande encontro aconteceu nos dias 26 a 29 de maio e contou com a nossa Alcateia 
representando o Grupo Escoteiro Piratininga Amicitiae. O encontro que aconteceu em 
Valinhos, no interior de São Paulo reuniu inúmeros lobinhos para o grande uivo, o futuro do 
movimento escoteiro mais uma vez fez muito bonito nas atividades e deu muitas lições 
para toda chefia de como a lealdade e a educação podem formar grandes escoteiros, 
sempre unidos e encantadores os lobinhos fortificaram os seus laços com seus 
companheiros e criaram novos com os elementos de outros grupos, amizades que se 
eternizarão para toda a vida. O Gepa fica extremamente orgulhoso dos pequenos e certo 
de que fizeram o melhor possível em toda a participação do evento. 

 
 

                                                  O Lobinho Théo Conquista o Distintivo Especial do Cruzeiro do Sul 
 

A Alcateia ecoa uivos de alegria, perto de deixar a alcateia o lobinho Théo Prudêncio 

Siqueira Lira, para a felicidade de sua chefia e seus amigos, conseguiu cumprir todas as 

atividades previstas no Guia do Caminho da Jângal e conquistou o Distintivo Especial do 

Cruzeiro do Sul, orgulhosamente o GEPA aplaude com honras o seu feito e reconhece que 

o Lobinho fez o seu melhor possível, agora a Tropa Escoteira te abraça e te recebe com 

festa. 
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   Dia de Promessa dos Lobinhos  

 
Olha que bacana, mais uma responsabilidade para os lobinhos: Marcos Aquino Araujo e 

Gustavo Andrade, que se mostraram preparados para esse grande passo e realizaram suas 

promessas com louvor. Podemos dizer; que uma das coisas que alimenta a vontade da 

chefia em continuar nessa caminhada, que faz brilhar os olhos e inspira os novos lobinhos é 

o momento que os pequenos decidem realizar suas promessas assumindo assim um 

compromisso com o movimento escoteiro. Eles iniciam uma trajetória com pequenos 

passinhos, mas com uma gigantesca vontade de aprender e fazer ainda mais, o GEPA fica 

orgulhoso dos novos promessados e confiante de que eles farão o melhor possível no 

decorrer de sua jornada. Eles obedecerão à lei do Lobinho e farão boas ações todos os 

dias, esse compromisso firmado acompanhará os passos deles indicando suas atitudes e 

servindo como espelho para que sejam sempre exemplos para todos que estejam ao seu 

redor. 

 

 

 

 

 

 
 
 

14º Aventura Nacional  
Sênior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pioneiros e Adultos 
Voluntários podem 
aproveitar as vantagens 
do Office 365

 

 
 
Seja Nosso Colunista 

 
O Jornal do GEPA está de portas abertas 
para novos colunistas, se você tem vontade 
de escrever sobre algum tema específico 
ou assuntos variados ligados ao movimento 
escoteiro venha fazer parte do time. 

Para mais informações de como participar 
do JG envie um email para 
jornaldogepa@gmail.com e nos conte a sua 
ideia: o tema que você gostaria de 
escrever. 

Lembramos que a escrita será voluntária 
com o propósito exclusivo de levar 
informação com conteúdo para os leitores 
do GEPA. 

 
Estamos esperando vocês! 

 

Diretoria de Comunicação e Marketing 

 

 
 
Aniversariante do mês: Maio 

O GEPA parabeniza os aniversariantes do 
mês. Sintam-se abraçados e que todos 
tenham sempre muita paz, saúde e 
felicidade. São eles: 

 
01 – Arthur Rafael G Ferreira   
06 – Catarina Lopes Barbosa 
09 – Miguel A Nunes Chaves 
10 – Jessica C Garbin Menna   
12 – Ana C Sijanas Ribeiro 

13 – Daniel Ribeiro Martins 
16 – Renato Lopes Barbosa   

17 – Luiz H Cruz Pasternack 

18 – Ryan L dos Santos Venancio 
21 – Gabriel C de Sousa  
27 – Jose Lobo de Araujo 
27 – Leonardo P da Costa  
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