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Cruzeiro do Sul 
 
O mês já começou com tudo e a 
Lobinha Isabela recebeu o Distintivo 
do Cruzeiro do Sul. Na companhia 
dos seus pais e para orgulho da 
Akelá e toda alcateia a querida 
lobinha recebe o mesmo com imensa 
felicidade e se prepara para deixar a 
alcateia. 
 

 

Integração no Ramo Escoteiro 
 
O Escoteiro João Vitor recebe o 
Lenço do Grupo Escoteiro 
Piratininga Amicitiae e faz sua 
integração com todo carinho e 
apoio da chefia. Agora devidamente 
recebido e identificado já se pode 
projetar seus pensamentos e 
preparar sua promessa para sua vida 
escoteira. 

 

Setembro de Integração Na Alcateia 
 
A Alcateia esta cada vez mais linda com inúmeras carinhas 
novas, a criançada esta chegando com tudo, esses novos 
rostinhos estão iniciando suas trajetórias e logo terão suas 
promessas para acompanhá-los nessa jornada. Bem vindos: 
Davi e Gustavo, Heloisa e Agatha, Gustavo e Arthur, Pedro e 
Rodrigo. 

 

 

Integração e Promessas 
 
Com muitas movimentações nesse mês de 
setembro, também aconteceu duas 
integrações e promessas. Pode-se notar que 
nesse processo de iniciação do lobinho e sua 
tomada de decisão é bastante importante a 
presença dos pais para dar segurança e todo 
apoio nessa caminhada, a Akelá os recebe e 
os protegerá, esses sorrisos hoje registrados 
serão uma bela memória no futuro e com 
certeza esperamos que esses pequenos 
possam receber mais e mais lobinhos como 
chefes do Grupo Escoteiro Piratininga.  

 

Acesse  o  QR  CODE    
e 
curta o FACEBOOK do 
Grupo Escoteiro 
Piratininga Amicitiae 
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Aniversariantes do mês: 
Setembro 

O GEPA parabeniza os 
aniversariantes do mês. 
Sintam-se abraçados e que 
todos tenham sempre  
muita paz, saúde e felicidade.  
São eles: 
 
06 – Natália Negreiros Ribeiro  
 
07 – Isabela Carvalho Lobo 
 
15 – Isabela Pereira Ribeiro 
 
17 – Isabella Matos Leite 
 
20 – João Pedro Paulino 
 
22 – Igor de Almeida Prado 
 
24 – Maria Eduarda Teixeira 
 
27 – Bianca Rocha Muniz 
 
29 – Gabriel Santos Ferreira 
 
G.E. Piratininga, Setembro de 2016 

 

Setembro de 2016 
Volume 10 Edição 10 

GEPA e EDP Voluntariado para a Limpeza da Praia 
 
No dia 17 de setembro o GEPA aceitou o convite da EDP e mais uma vez 
fortaleceu essa grande parceria pelo bem comum, nesse dia a grande 
colaboração foi em prol da limpeza da praia Indaiá em Caraguatatuba. Os 
escoteiros muito empolgados por participar desse projeto que certamente 
despertará um olhar mais atento para o cuidado e preservação das praias, 
verde e meio ambiente. Bravo, Bravo e Bravíssimo para todos que participaram. 
 

 

I Workshop de Rádio Escotismo 
 
O GEPA promoveu o I Workshop de Rádio Escotismo, o evento apresentou 
conceitos de código Morse, como montar uma antena para recepção de sinal e 
comunicação de rádio amador, uso de equipamentos e diferentes tipos de 
rádio. Foi uma ótima oportunidade para os elementos executarem itens da 
especialidade de rádio escotismo. Participaram Escoteiros e Chefes dos 
Grupos: Santo Amaro, Ibiraguaçu, Guarapiranga e Piratininga. Uma união com 
o apoio do grupo de Rádioamadores do 17° Distrito Escoteiro de Santo Amaro. 
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