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Pioneira recebe Insígnia Escoteiro da Pátria. 
 
O GEPA tem a honra de parabenizar a Pioneira Julia 
Pacheco por sua conquista da Insígnia Escoteiro da Pátria. 
Logo, exaltamos sua perseverança e a vontade de se 
superar sempre, buscando fazer o seu melhor e 
dedicando-se a causa. Homenageamos a Pioneira Julia 
Pacheco do Grupo Escoteiro Piratininga Amicitiae e, 
fazemos votos que o seu empenho e resultado possa 
incentivar e inspirar ainda mais os elementos do GEPA. 
 
A Pioneira Julia relata como foi toda a experiência e os 
passos para chegar até a Insígnia, ela diz: 
 
Meu nome é Julia Pacheco e sou pioneira do grupo 
escoteiro Piratininga Amiciteae. No começo de 2014 
comecei a me interessar e a correr atrás de uma coisa 
que a muito tempo não via acontecer no Ramo, algum 
sênior tirar o seu escoteiro da pátria, o ultimo se não me 
engano foi do meu próprio chefe, agora padrinho, 
Raphael, tive o incentivo e a grande ajuda dos meus 
chefes, Juliana, Raphael e Bianca, para começar a 
arquitetar o meu projeto, muitas ideias vinham mas 
nenhuma delas parecia viável, até que me veio a ideia de 
fazer algo simples para pessoas simples, porem que iria 
fazer grande diferença pelo menos naquele momento, 
resolvi fazer um Café da Manha solidário, e aproveitando 
distribuir roupas para moradores de rua. 
 
“E então, finalmente depois de meses arrecadando, 
montando kits, pensando nos mínimos detalhes e torcendo 
para dar tempo, já que eu passava na metade de 2015, no 
dia 29/03/2015 meu projeto ganhou vida e então foi 
realizado, um dia chuvoso e frio o que não desanimou 
ninguém e não fez com que ninguém se escondesse da 
chuva, foi um sucesso, lá estava minha tropa, minha 
família, meus chefes, todos ajudando em prol de uma 
coisa maior que nós mesmos, saímos renovados em ver 
que com pouco podemos fazer tanto.” 
 
“Os meses seguintes foram de apreensão, já que meu 
projeto estava cumprido porem não tinha terminado todas 
as etapas, corremos com isso até o final, quando passei 
tinha minhas duvidas se iria conquistar ou não meu 
escoteiro da pátria, conquistei os meus cordões e para 
mim aquilo já estava bom, se aquilo já servisse de 
estimulo para que outros seniors tentassem o mesmo, e 
conquistassem o escoteiro da pátria.” 
  
“Chegou o dia mais esperado, no encerramento, foi o 
momento, todos estavam lá, as pessoas que mais me 
ajudaram nessa trajetória, as pessoas que eu amo, e que 
eu admiro, todos para me homenagear, foi um momento 
inesquecível e quando a chefe Juliana, madrinha, 
começou a falar não consegui mais esconder a emoção, 
passei por tanta coisa no Ramo Senior, e foi só isso que eu 
consegui pensar, o quanto eu cresci naquele Ramo e o 
quanto iam me fazer falta todas aquelas pessoas, e agora 
quanto o Ramo Pioneiro tinha a ensinar de como seguir a 
vida escoteira, mas agora como uma marca eterna no 
Ramo Senior, sinto que deixei minha marca lá e espero 
que todos tentem e deem seu máximo, porque para um 
ramo que foi tão importante na minha vida de novas 
descobertas, eu desejo o mesmo a todos que estão lá 
vivendo isso, deem sempre o seu melhor possível.  
 
Só tenho a agradecer a todos, minha família, meus 
chefes, minha tropa, vocês são os melhores! Julia 
Pacheco Pioneira do Grupo Escoteiro Piratininga Amicitae. 
 

 
 
 
 
 

Dentro do movimento escoteiro podemos ver 
famílias que compartilham os mesmos ideais, no 
GEPA não é diferente. A chefe Tânia vive esse 
momento e exemplifica um pouco no seu 
depoimento. 
 
“Como  mãe e dirigente escotista no GEPA me senti 
duplamente orgulhosa da insígnia Escoteiro da Pátria 
que a Julia recebeu como Sênior. É gratificante ver 
e participar das conquistas que minha filha vem 
alcançando desde os 9 anos , idade que ela entrou 
como lobinha. A cada etapa percorrida, lobinha, 
escoteira e Sênior, percebo os valores que o 
movimento escoteiro oferece e ensina a minha filha 
consolidando seu caráter e suas ações de acordo com 
as leis escoteiras.” Tânia Maria dos Santos – mãe da 
Julia Pacheco e Diretora Administrativa do GEPA 
. 

Aniversariante do mês: Dezembro 

O GEPA parabeniza os aniversariantes do mês. 
Sintam-se abraçados e que todos tenham sempre 
muita paz, saúde e felicidade. São eles: 
 
03 – Dirk Bal 
 
04 – Isabela Anca Issahak 
 
12 – Yuri Gabriel Sales Silva 
 
19 – Raphael de Moraes Dutenkefer 
 
23 – Antonio Goulart dos Reis 

 

O nosso Parabéns para vocês!!! 

Insígnia Escoteiro da 

Pátria 

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. 

 

Encontrão 2016 

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 
 

 
 

JORNAL do GEPA 

 Dezembro de 2015  

Volume 1, Edição 1 

    Arquivos e Códigos 

8° Concurso de 

Fotografia dos Escoteiros 

do Brasil 

1° Concurso de Vídeo 
dos Escoteiros do Brasil 

Fonte: escoteiros.org.br 

 

Foto: Beatriz Garnizet 

Meu primeiro Geral 

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

 

Acampamento Geral – Acampajones 
 
O Acampajones aconteceu e quem perdeu se arrependeu. 
A confraternização, os ensinamentos, as dinâmicas, os 
jogos, a festa, o fogo de conselho e os momentos de 
reflexão abrilhantaram todas as noites e dias, o 
sentimento de ser escoteiro, as risadas sinceras, o simples 
dormir fora de casa, tudo ficou marcado na memória e 
será levado para sempre.  
A Escoteira Yasmin Garnizet nos conta como foi sua 
primeira participação no Acampamento Geral – 
Acampajones.   
“Meu primeiro geral... O primeiro sempre vai ser 
inesquecível, principalmente meu primeiro geral. Com 
cada brincadeira que passava, mais eu gostava de onde 
estava, brincadeiras divertidas que serviram para nos unir 
ainda mais. 
O jogo que mais gostei foi o jogo noturno (o melhor que já 
joguei) apesar de só estar presente eu e minha monitora 
na minha patrulha, foi um jogo diferente de todos que já 
joguei, nesse dia me senti em uma investigação, com 
códigos, ação e até mesmo roubos. E ainda tem as 
brincadeiras com água até mesmo no frio, mas, que 
também foram divertidas, pois a animação nos esquentou. 
E ai veio à hora da festa em que todos se vestiam do que 
queriam dançavam, cantavam e conversavam, e teve uma 
competição em que víamos as fantasias e torcíamos pela 
que mais gostávamos e também teve a de dança. Foi uma 
boa hora de risadas e brincadeiras. 
E chegou o momento do fogo de conselho, o momento de 
nos despedirmos fazendo o que sabemos fazer de melhor 
que é cantar, brincar, gritar e rir fazendo esquetes, 
simplesmente nos divertir e o momento de darmos as 
mãos e cantarmos, e dizer que uma vez escoteiro... 
Sempre escoteiro. 
O lugar que foi realizado o acampamento era incrível 
podíamos ver o verde, ouvir os pássaros e sentir o vento. 
E teve um momento no ultimo dia de acampamento que, 
pra mim o lugar não foi somente para o acampamento e 
sim foi um lugar em que pude parar e refletir sobre minha 
vida, falar com Deus e perceber qual é o motivo de eu 
estar aqui.  
Foi uma grande experiência, que ficará guardada para 
sempre, pois o primeiro a gente nunca esquece e esse 
acampamento pode ter certeza que não vou esquecer, e 
sei que o próximo acampamento vai ser tão divertido 
quanto esse. Yasmin Garnizet Escoteira do Grupo 
Escoteiro Piratininga Amicitiae.” 

 

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. 

 
Diretor Regional Jovem é diplomado 
Conselheiro Municipal dos Direitos da 
Juventude 
 
Na noite de quarta-feira, 09 de setembro de 2015, 
na sede da Prefeitura Municipal de São Paulo, o 
Diretor Regional Jovem Adjunto, Ricardo Krause, foi 
diplomado Conselheiro Municipal dos Direitos da 
Juventude de São Paulo, pelo Secretário Municipal 
de Direitos Humanos e Cidadania, Eduardo Suplicy. 
A atual Diretora Regional Jovem, Jessica Menna, 
assumiu como Suplente. 

Os Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo 
conquistaram a cadeira de Saúde e Meio Ambiente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Juventude 
(CMDJ) de São Paulo, para o mandato 2015-2017, 
nas últimas eleições realizadas em 02 de agosto 
deste ano, em que obtivemos 1293 votos entre 2587 
jovens eleitores. 

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. 

Fotos: Isabella Marques 


