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Após o trabalho em conjunto da Diretoria e 
Escritório Regional, é com imenso prazer que 
comunicamos que a instituição Escoteiros do 
Brasil – Região São Paulo ocupa pelos próximos 
dois anos a cadeira de Saúde e Meio Ambiente 
no Conselho Municipal de Direitos da 
Juventude (CMDJ) da cidade de São Paulo. 
O Conselho é um importante espaço de 
participação política para a juventude de São 
Paulo. As (os) conselheiras (os) têm como 
função discutir temas que envolvem a 
juventude, pensar em formas de ampliar e 
assegurar seus direitos e fiscalizar as políticas 
públicas voltadas para os jovens da cidade. 
A votação ocorreu no último domingo, 2 de 
agosto, em 13 diferentes pontos distribuídos 
pela cidade, contando com a participação de 
2587 jovens. Contamos com 1293 votos a favor 
de nossa instituição. 
Nossos representantes são Ricardo Krause 
como titular e Jessica Menna como suplente. A 
cadeira está atrelada a instituição, podendo 
haver mudança do representante no decorrer 
do mandato, apenas respeitando a paridade 
dos cargos (uma mulher e um homem). 
"O jovem é o futuro do país, e como tal, deve 
estar antenado para o que acontece na política 
e na sociedade que o envolve", afirma Jessica 

Menna, Diretora Regional Jovem. 

Escoteiros do Brasil – Região São Paulo 
ocupará cadeira no CMDJ de São Paulo - 
Capital 

 

Encontrão 2016 

Encontrão Escoteiro está de volta!  

Será realizado no dia 28 de fevereiro de 

2016 (domingo), no Wet'n Wild, um dos 

maiores parques aquáticos temáticos do 

Brasil! 

Poderão participar lobinhos, escoteiros, 

seniores/guias, pioneiros, escotistas e 

dirigentes com registro válido em 2015, de 

todas as Regiões Escoteiras do Brasil. 

Familiares e amigos dos associados dos 

Escoteiros do Brasil e também associados da 

Federação de Bandeirantes do Brasil. 

Confira as informações completas no Boletim 

Informativo 01 utilizando o QR CODE na aba 

arquivos de códigos. Para visualizar utilize o 

aplicativo de leitura do QR CODE no seu 

CELULAR ou TABLET. 

Leia: Escoteiro é 

agraciado com 

certificado pela Rainha 

Elisabeth II 

  

  

Sim. Ele voltou! 

Escoteiro é agraciado com certificado pela Rainha Elisabeth II 

Nosso irmão Escoteiro e Coronel da Polícia 

Militar do Estado São Paulo Maurício 

Weisshaupt Perez, teve a honra de ser 

agraciado pela Sua Majestade a Rainha 

Elizabeth II, com um certificado que celebra 

seus esforços para aumentar o nível de 

respeito mútuo, companheirismo, 

voluntariado e amor no tratamento de 

cadetes da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo. “Bravo, bravo, bravíssimo” ao nosso 

irmão Escoteiro Maurício, por fazer a 

diferença na manutenção do bem comum. 

Construindo, através de suas ações, um 

mundo melhor! 

Para ler a notícia na integra utilize o QR 

CODE na aba arquivos e códigos. 

Acesse o QR CODE e 
curta o FACEBOOK do 
Grupo Escoteiro 
Piratininga Amicitae 

 

Fonte: escoteiros.org.br 

 
Grupo Escoteiro Piratininga Amicitiae – 127/SP  

Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312- Pedreira – São Paulo – SP 
Email: contato@gepiratininga.com.br 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

Grupo Escoteiro Piratininga Amicitiae – 127/SP  
Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312- Pedreira – São Paulo – SP 

Email: contato@gepiratininga.com.br 
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8° Concurso de 

Fotografia dos Escoteiros 

do Brasil 

1° Concurso de Vídeo 
dos Escoteiros do Brasil 

Escoteiros do Brasil realizaram o 1° Congresso Brasileiro de Educação Escoteira 

 Entre os dias 5 e 7 de setembro de 2015, os Escoteiros do Brasil realizaram, em São Paulo, o 
1˚ Congresso Brasileiro de Educação Escoteira: um evento científico que buscou debater e 
refletir sobre a proposta educativa do Escotismo como instrumento para o 
autodesenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens. O tema deste evento foi 

“Escotismo – Educação para a vida” 

8° Concurso de Fotografia e 1° Concurso de Vídeo dos Escoteiros do Brasil 

Leia na integra acessando o QR CODE na aba arquivos e códigos. 

Alteração de Informações do Seguro Escoteiro 

Os Concursos de Foto e Vídeo de 2015 estão a todo vapor! Aproveite as atividades, eventos e 

encontros para retratar o melhor que o Movimento Escoteiro tem a mostrar. As inscrições 

podem ser realizadas até 23 de novembro, pelo site nacional. 

Fique atento às normas de participação, que tiveram algumas alterações neste ano. Acesse 

através do QR CODE a matéria na integra e confira o regulamento dos Concursos de 

Fotografia e Vídeo. 

Fonte: escoteiros.org.br 

 

Congresso Brasileiro de 

Educação Escoteira 

Informamos aos associados que a seguradora 

Tokio Marine, empresa que atende o Seguro 

Escoteiro, alterou seu telefone de contato. 

O novo número de atendimento é 0300-338-

6546. 


