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Noite de Homenagens no Grupo Escoteiro Piratininga Amicitiae 

O GEPA está em festa e orgulhosamente apresenta a Chefia que é referência em viver e 
transmitir os preceitos do escotismo, colocamos de forma simples, mas não menos 
importante os Escotistas Voluntários que receberam medalhas pelo compromisso com o 
movimento escoteiro, são eles Dirk Bal que recebeu a Medalha de Gratidão Bronze e a 
Chefe Magna Laureano que recebeu a Medalha de Bons Serviços. Mais uma prova do amor 
que ambos têm pela vida escoteira é que passaram para seus filhos o que esse sentimento 
representa e indicaram para eles o caminho da sabedoria sempre deixando aberto o 
pensamento e a decisão de como prosseguirem dentro da jornada escoteira. Nayara Bal e 
Yuri Gabriel entregam as medalhas, certos de que as atitudes de seus pais culminaram no 
agradecimento do GEPA e do movimento escoteiro por tudo que representam. Não apenas 
os filhos, mas o GEPA se orgulha e agradece por tudo que fizeram e ainda vão fazer.   

 
 

                                                  O GEPA visita o Museu Catavento 
 

Esse mês o GEPA teve inúmeras atividades superinteressantes e momentos inesquecíveis, 

em um dos últimos momentos do semestre, a Alcateia e os Escoteiros visitaram o 

Catavento Cultural, que é um Museu interativo dedicado as Ciências, o espaço se divide 

em 4 seções: universo, vida, engenho e sociedade. Esse foi mais um passeio educativo 

que ficará marcado na lembrança de todos. A felicidade estava sempre estampada nos 

rostos de cada elemento e o mundo científico foi observado de uma maneira nunca vista 

antes, tudo parecia simples e o aprendizado nunca se perderá.  
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   Visita surpresa do Corpo de Bombeiros  

 
Nada melhor que terminar a noite com uma surpresa o 

Sargento Marco Antônio, hoje Chefe da Tropa Escoteira 

levou na sede do GEPA o Caminhão do Corpo de 

Bombeiros e fez algumas demonstrações para a 

garotada. O GEPA agradece aos soldados Clayton e 

Carlos e ao Chefe Marco pela iniciativa.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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: Junho 

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

 
02 – Beatriz Mendes Rijo 
09 – Théo Prudêncio S Lira 
15 – Marcelli Barbosa Silva 
17 – Amanda A Estrada 
24 – Geovane S Sijanas 

      30 – Regina M Daenekas Souza 
 

Grupo Escoteiro Piratininga, Junho de 2016 

Pin de Partida do Ramo Pioneiro 
 
 
A despedida do ramo escoteiro pode ser um 
momento solene, mas não tão simples, na 
verdade o jovem inicia sua trajetória pelo 
caminho adulto. 
A cerimônia é sempre significante, pois é a 
ultima que o então adulto participa e ficará 
guardada na memória por muitos anos. 
E a nossa Chefe Dani Martins teve seu 
momento relembrado com o seu Pin de 
Partida que foi entregue pela também Chefe 
de Alcateia Jessica Menna, a cerimônia veio 
com um tempinho de atraso, mas não 
podíamos deixar de registrar esse momento. 
A chefe Dani já trilha seu caminho com 
dedicação e responsabilidade e conduz os 
lobinhos no inicio de sua jornada, o GEPA se 
orgulha pela pessoa que se tornou e 
compartilha com todos a felicidade de contar 
com uma Chefia comprometida em fazer o 
melhor possível para o melhor 
desenvolvimento dos lobinhos e o 
fortalecimento do movimento escoteiro. 

Atividade Sênior 
Mensageiros de Mafeking 
- Instagram 
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