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O Mais Animado São João de Todos os Tempos no GEPA 

O São João do GEPA aconteceu e reuniu todos os membros e seus familiares, a alegria 
tomou conta de todo mundo, os adultos ficaram emocionados com a nostalgia que as 
brincadeiras e as músicas trouxeram naquele momento, a participação dos pais nos jogos 
foi de extrema importância para a formação de uma memória afetiva com seus filhos, a 
forma com que as famílias participaram foi um dos maiores presentes que o Grupo recebeu, 
não apenas nas atividades, mas as famílias se organizaram e proporcionaram um banquete 
comunitário dos mais completos e deliciosos. A chefia estava animada e preparada para 
incentivar e propagar ainda mais a felicidade no local. Foi bacana visualizar os escoteiros 
juninos saudando a nossa Bandeira e os sorrisos estampados nos rostos de todos por 
estarem presente naquele momento. Essa foi apenas uma das inúmeras atividades que o 
Grupo realiza durante o ano, com esse objetivo de unir e propagar o amor entre os 
elementos e suas famílias, o GEPA agradece mais uma vez o empenho de todos.   

 
 

                                                   Desfile de 09 de Julho – O GEPA Sempre Alerta e Feliz 

 

O Grupo Escoteiro Piratininga Amicitiae compareceu ao desfile de 09 de Julho com muita 

disposição e alegria, na manhã daquele dia, todos os elementos e sua chefia já estavam a 

postos para marchar e representar o GEPA nesse ato cívico. 

O nove de julho marcou o calendário com a data da Revolução Constitucionalista de 1932, 

esta que contou com a participação de Escoteiros de São Paulo e Minas Gerais para auxílio 

no envio de mensagens, primeiros socorros e apoio pacífico aos soldados e a população, 

em virtude dessa honrosa participação os Escoteiros são presença garantida no Desfile 

Cívico – Militar todos os anos em comemoração a esta importante data. 
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3º Zap Zap Sênior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pioneiros e Adultos 
Voluntários podem 
aproveitar as vantagens 
do Office 365

 

 
 

   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 

 

 
 

     Aniversariante do mês: Julho 

O GEPA parabeniza os aniversariantes do 
mês. Sintam-se abraçados e que todos 
tenham sempre muita paz, saúde e 
felicidade. São eles: 

 

11 – Laura Vilela Bezerra 
15 – Fábio Aquino Araujo 
17 – Francisca M Figueiredo  
17 – Giuseppina Bruno Silva 
23 – Agatha L Da S Moraes 
23 – Laila Anselmo Siqueira 
30 – Alessandro A Alencar 
30 – Manoela de A Mota 
31 – Jean Pierre Cordeiro 

 
      
 
Grupo Escoteiro Piratininga, Julho de 2016 

Aventura Nacional Sênior 
- Fotos Facebook 

Reunião - Indaba para Chefes e Pioneiros do G.E. Piratininga Amicitiae 
 

No dia 23 de Julho de 2016 aconteceu o Indaba no Grupo Escoteiro Piratininga 
Amicitiae, com o intuito de avaliar as atividades realizadas no semestre anterior e 
programar o calendário do segundo semestre. 
A participação da chefia é fundamental para a tomada de decisões referente aos ramos 
que cada chefia representa, desta forma e nesse momento, todos os membros presentes 
têm o direito de manifestar-se e expressar sua opinião sobre as pautas em questão, com 
a única finalidade de proporcionar melhorias e garantir o melhor desenvolvimento do 
Grupo principalmente para com os jovens. 
Uma das pautas que foram discutidas foi: a conservação da sede, atividade esta que foi 
executada na semana seguinte com o dia de limpeza e conservação do local. Também 
ficou projetado todo calendário do segundo semestre contemplando atividades 
relacionadas a todos os ramos, dentro e fora da sede. Esse calendário é de fácil acesso 
para todos nas dependências do Grupo e também no site do GEPA. 
Depois de discutido sobre as particularidades de cada ramo e formado o calendário do 
segundo semestre iniciou-se os assuntos gerais, dentro dessa pauta ficou incluído a 
organização do Acampamento Geral no fim do ano, seu tema e o local de sua 
realização. Outro ponto foi: a criação de uma coordenação de Pais, essa ação tem por 
iniciativa recepcionar interessados no movimento escoteiro para seus filhos e 
acompanhá-los na trajetória de inclusão dos mesmos.  
Uma das mudanças que também ocorrerá no segundo semestre é sobre o horário de 
início das atividades alterado para as 14h 30 min, medida esta, para que a programação 
possa ser cumprida completamente e dentro do horário previsto de atividade. 
Todas as medidas e as pautas discutidas em reunião estão disponíveis e detalhadas na 
ATA impressa e anexada no Mural do Grupo, esta medida proporciona transparência nas 
decisões e melhorias para com todos os membros do Piratininga.  
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