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Grupo Padrão Ouro 

2016 

Aniversariante do mês: Janeiro 

O GEPA parabeniza os aniversariantes do 
mês. Sintam-se abraçados e que todos 
tenham sempre muita paz, saúde e 
felicidade. São eles: 
 
06 – Bruno Hirata 
 
08 – Julia Aquino de Araujo 
 
10 – Jennifer Nicole Aquino Silva 
 
11 – William Nunes Chaves 
 
16 – Leandro Anchieta Martins 
 
17 – Matheus Silva Vieira 
 
22 – Vinicius Ferreira Alencar 

 

Grupo Escoteiro Piratininga, Janeiro de 2016 

Mais uma vez o GEPA recebe a 
Certificação de Grupo Padrão OURO 
 

A Certificação de Grupo Padrão é um prêmio 
de reconhecimento anual para os Grupos 
Escoteiros que alcancem um padrão mínimo 
de qualidade nas áreas de Administração, 
Crescimento de Efetivo, Formação de Adultos, 
Aplicação do Método Escoteiro, Participação 
na Comunidade, Divulgação do Movimento 
Escoteiro e Realização de Atividades. 
O GEPA ressalta a importância de cada 
membro para o recebimento dessa 
certificação e compartilha o mérito 
reconhecendo o esforço de todos que fazem 
parte do Grupo Escoteiro Piratininga 
Amicitiae.  
 

O Grupo Escoteiro Piratininga recebe 
o Prêmio Aurélio Azevedo Marques 
 
O objetivo do Prêmio Aurélio Azevedo Marques 
é estimular o crescimento dos Escoteiros do 
Brasil, verificado através dos efetivos 
registrados nas Unidades Escoteiras Locais 
(UEL), reconhecendo o trabalho realizado 
pelos dirigentes, escotistas e membros juvenis 
em prol da promoção do Escotismo no país. 

 
Conheça Aurélio Azevedo Marques: 

Em 1909 encontrava-se na Inglaterra 
numeroso contingente de oficiais e praças da 
Marinha do Brasil. Um grupo de suboficiais 
entusiasmou-se com o revolucionário método 
de educação complementar imaginado por 
Baden-Powell. Entre eles estava o Suboficial 
Amélio Azevedo Marques, que pediu ao seu 
filho Aurélio que ingressasse em um dos 
Grupos Escoteiros locais. Assim, o 
jovem Aurélio Azevedo Marques foi o 
primeiro escoteiro brasileiro ou, mais 
precisamente, o primeiro Boy Scout brasileiro. 
 

Comunicado 
 
O Grupo Escoteiro Piratininga inicia suas 
atividades com muito ânimo e bastante 
vontade de fazer a diferença, certo de que 
esse ano nós estaremos mais fortes e 
continuaremos unidos propagando as 
diretrizes que permeiam o Movimento 
Escoteiro. O GEPA deseja aos novos elementos 
e membros voluntários que todos se sintam 
bem vindos. Lembramos que: “O melhor meio 
para alcançar a felicidade é contribuir para a 
felicidade dos outros”. - Robert Baden-Powell 

 
 
 
 

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 
 

http://kdfrases.com/autor/robert-baden-powell
mailto:jornaldogepa@gmail.com
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 Tema Anual 2016: Diversidades que nos unem 
 
Somos, em nosso planeta, mais de sete bilhões de pessoas. 
Cada uma das pessoas dessa imensa população é diferente 
de todas as outras. Cada uma tem uma herança e uma 
história pessoal exclusiva, que a faz ser única. Somos mais 
de sete bilhões de pessoas diferentes, compartilhando um 
mesmo universo.  
Esse conjunto de pessoas apresenta múltiplos aspectos que 
se diferenciam entre si no que se referem a origens, etnias, 
línguas, crenças, ambientes de residência, culturas, 
costumes, gênero, identidade de gênero, constituição 
física, preferências, orientação de afetos, etc. E isso 
define o que se entende como diversidade. 
A diversidade compreende qualquer dimensão que pode ser 
usada para diferenciar grupos ou indivíduos.  
O Movimento Escoteiro, desde o seu princípio, apresenta a 
diversidade como um dos elementos de sua composição. 
Alcançando quase todos os países do mundo, com suas 
diferentes características, forma uma fraternidade 
fundamentada na unidade de ideal e na diversidade de seus 
membros. É justamente este alcance que torna o Escotismo 
um instrumento importante para o entendimento entre as 
pessoas, na busca de um mundo melhor. 
Ainda em 1919, quando escreve “Aids to Scoutmastership” 
(traduzido no Brasil como Guia do Chefe Escoteiro), Baden-
Powell já reforça a ideia da diversidade, afirmando que “o 
Escotismo é uma grande fraternidade - um plano que, na 
prática, derruba diferenças de classes, credos, raças e 
regionalismos”, e acrescenta que “felizmente, no 
Movimento Escoteiro, temos irmãos-escoteiros já 
organizados na maioria dos países civilizados do mundo, e 
já construímos um tangível núcleo de uma fraternidade 
universal”.  
Esta concepção de Baden-Powell é reforçada em sua 
autobiografia, lançada em 1933, com o título de “Lessons 
from the varsity of life” (ou Lições da Escola da Vida, 
conforme tradução brasileira), onde escreve: “Pelo 
Movimento Escoteiro estamos procurando derrotar o 
egoísmo, inculcando nos jovens uma visão mais ampla, e 
um ideal de boa vontade mútua e serviço.  
 
 

 

Não pretendemos dizer que o Escotismo resolve tudo, 
porém uma vez que grassou com rapidez tão 
extraordinária, formando extensa fraternidade em países 
tão diversos, sem reconhecer diferenças de classe, credo 
ou raça, pode-se esperar que seja pelo menos um passo na 
direção almejada”. 
Evidentemente que o conceito atual de diversidade é 
muito mais amplo, em sociedades cada vez mais distintas, 
e se torna indispensável que o Escotismo, mantendo sua 
melhor tradição de modernidade, reflita essa situação e se 
esforce para representar a sociedade na qual está 
inserido.  
Vivenciando a prática do Escotismo em um ambiente sem 
preconceitos, no qual as diferenças sejam respeitadas e 
aceitas, nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos 
poderão compreender que essa soma oferece uma 
oportunidade para o enriquecimento da sociedade, que se 
reflete na vida familiar, educação, trabalho e, de modo 
geral, em todos os processos sociais e culturais de nossas 
comunidades. 
O Escotismo, assumindo valores de respeito à diversidade, 
deve, também, evoluir permanentemente para ser capaz 
de identificar e responder às diferentes necessidades e 
características das crianças, adolescentes e jovens, por 
intermédio de uma maior participação no Programa 
Educativo, assim como de acolher a contribuição de 
adultos que representam a diversidade da sociedade.  
Apresentando essa incrível possibilidade de unir em um 
mesmo ideal e espírito toda esta diversidade, o Movimento 
Escoteiro pode contribuir, de fato, para a construção de 
um mundo mais equitativo e respeitoso frente às 
diferenças, independentemente das suas características, 
sem rótulo ou exclusão. 

E é isso o que verdadeiramente somos: uma imensa 

fraternidade mundial, na qual todas as pessoas, com a 

riqueza de suas particularidades e individualidades, se 

unem por laços de compreensão mútua, em um ambiente 

de respeito e bem-querer, com a proposta de tornarem 

este mundo melhor para todos.  Embora possa parecer um 

paradoxo, essa diversidade é exatamente o que nos une! 

Diretoria Executiva Nacional     Fonte: escoteiros.org.br 

 

 

 


