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Lobo, Lobo, Lobo... 
 
Os lobinhos iniciaram suas atividades 
com toda energia. O primeiro dia de 
atividade foi muito importante e 
saudável na vida dessa criançada. 
Nada mais justo do que aprender 
fazendo a importância das plantas, 
seu cultivo e os benefícios dessa 
parte da natureza tão importante. 
Então “mãos na terra” e vamos 
plantar, de mudinhas e mudinhas 
esses pequenos reflorestaram o 
mundo. 

 

Ah... Que Chefia... Nada menos 
se pode esperar deles 
 
A chefia da Alcateia a cada sábado 
se prepara para levar o melhor do 
mundo para os Lobinhos, e pode-se 
dizer que eles entendem a 
linguagem certa para isso. Como 
sempre podemos nos surpreender 
com a forma lúdica e dinâmica que 
eles interpretam e passam as 
mensagens, e com todo mérito 
merecem aplausos pelas suas ideias. 
 

 

Dia de Integração Na Alcateia 
 
Que bonito ver a cada sábado o número de Lobinhos 
crescerem na Alcateia, com toda certeza a 
responsabilidade aumenta para a Chefia, mas também é 
muito significante para os Chefes, e assim eles podem 
participar desse início de trajetória com muito 
entusiasmo. E o mais importante é que esse é o primeiro 
passo da Lobinha Isabele, e ela decidiu seguir esse 
caminho, e esse dia ela não esquecerá jamais. Com a 
presença de sua família e seus amigos de jornada para 
registrarem esse momento lindo e emocionante para 
àqueles que já passaram por esse dia.  

 

A Grande Passagem 
 
As etapas que o jovem escoteiro deve 
percorrer são sempre marcantes e agregam 
lembranças e conhecimentos para toda a 
vida. E nesse sábado não poderiam ser 
diferentes, as escoteiras Maria Eduarda, 
Laila, Beatriz e Giovanna realizaram suas 
passagens de cabeça erguida e com muita 
disposição. Lógico que, tudo que viveram na 
Tropa escoteira foi marcante e elas ficaram 
um pouco tristes por ter que deixarem, mas 
nada que um pouco de lama não resolva.  
Bem vindas à Tropa Sênior meninas. 
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Aniversariantes do mês: 
Agosto 

O GEPA parabeniza os 
aniversariantes do mês. 
Sintam-se abraçados e que 
todos tenham sempre  
muita paz, saúde e felicidade.  
São eles: 
 
06 – Luiz Carlos de Moraes 
10 – Heloisa Sayuri Ichinose 
13 – Eric Duarte Braga 
13 – Ronaldo Silva 
15 – Brenner Riccardo de Souza 
18 – Julia dos Santos Pacheco 
20 – Danielle Ribeiro Martins 
22 – Matheus Prudencio Lopes 
26 – Lucas Carvalho Lobo 
29 – Giovanna Caroline Silva 
30 – Eduardo Henrique de Paiva 
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Homenagens e Reconhecimentos 
 
O Grupo Escoteiro Piratininga Amicitiae, se orgulha de ter presente entre a 
Chefia, grandes pessoas que se doam e contribuem muito para o 
desenvolvimento do Grupo e fazem o melhor possível para propagar o 
Movimento Escoteiro. A querida Chefe Verônica, com seus 10 anos de Trabalho 
Voluntário recebeu sua tão merecida Medalha de Reconhecimento. E também 
com grande importância para o GEPA e o Escotismo, o Chefe William recebe a 
Medalha de Bons Serviços, com muito louvor a chefia merece todas as palmas 
escoteiras e muitos apertos de canhotas, pois apenas ficou ratificado o que 
todos já sabiam, a importância de ambos para todos que formam a Família 
GEPA. 

 
Dia dos Pais 
 
Mais uma vez, o GEPA comemora o 
Dia dos Pais com muita alegria e 
sorrisos. O encontro reuniu pais e 
filhos e proporcionou uma grande 
brincadeira entre eles. Essa 
interação super saudável marcou a 
memória de jovens e adultos. O dia 
foi cheio de atividades coletivas e as 
famílias puderam se conhecer 
melhor e aprenderem juntos.  

 

53 anos do GEPA 
 
No dia 11 de agosto o GEPA 
completou 53 anos de existência e 
muita história se passou, para 
comemorar cada acampamento foi 
realizado um Fogo de Conselho cheio 
de boas lembranças. A noite fria 
contou com a presença de ex-
membros, familiares e todos os que 
fazem parte desse Grupo com muita 
história pela frente. 
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