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Lobinhos no Cinema – Mogli o Menino Lobo 

A alcateia estava em festa, todos ansiosos para curtirem o lançamento do Filme do Menino 
Lobo, todos felizes para aproveitarem o melhor possível dessa história que serve como 
embase para o comportamento de toda alcateia, a lealdade e a proteção parecem 
sinônimos quando retratada na vida em comunidade vivida pelo menino Lobo e seus 
amigos. 

 
 

                                                  Cerimônia de Promessa de Adultos Voluntários 
 

O Grupo Escoteiro Piratininga Amicitiae, mais uma vez fica enormemente feliz por 

realizar uma cerimônia de Promessa com adultos que se voluntariam nesse movimento 

que a cada dia reafirma o seu valor para com a sociedade. 

Nesse dia, todos puderam presenciar que um dos braços fortes para o acontecimento de 

um Grupo Escoteiro continua a se fortificar, é sabido que para o bom funcionamento de 

um Grupo, há a necessidade de adultos comprometidos com o desenvolvimento social e 

de alta responsabilidade para com as crianças que formam essa comunidade. E com esses 

requisitos recebemos os novos membros Renato e Débora Lopes e o Sargento do Corpo de 

Bombeiros Marco Antonio, ambos com a sede de aprender, contribuir e defender essa 

causa, família, estilo de vida escoteiro. Com orgulho que o GEPA recebe e aplaude 

atitudes como essa de comprometimento com o movimento escoteiro. 
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Talentos Escondidos – 

William Chaves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14º Aventura Nacional 
Sênior 

Saiu no EDPon: Talentos Escondidos – William Nunes Chaves  

 
O nosso querido Chefe William é prestigiado no portal online de sua empresa, a trajetória 

escoteira do Chefe William é detalhada de uma forma íntegra, o GEPA fica muito feliz com 

o reconhecimento e acrescenta que a dedicação e o respeito que William Chaves tem pelo 

movimento escoteiro é inspirador. A forma que ele conduz as atividades e a receptividade 

para com todos deve ser levada em consideração, é sabida toda sua preocupação com a 

responsabilidade social e o GEPA acredita que pessoas inspiradoras como o Chefe William 

vêm ratificar a importância do escotismo no crescimento do jovem escoteiro e toda 

aplicação dos conceitos dentro da sociedade.  

Nesse trecho o Chefe William descreve um pouco do papel do adulto voluntário no 

escotismo, tal como seu próprio exemplo, “A minha função como cidadão é instigar os 

jovens a entenderem a necessidade de se doar e estou sempre alegre por poder passar uma 

visão de futuro melhor aos novos cidadãos. Tanto o movimento escoteiro no Brasil quanto o 

voluntariado precisam de muito mais apoio. A minha mensagem para quem está pensando 

em dar os primeiros passos nessa empreitada é a seguinte: entregue-se! Porque se houver a 

entrega pessoal e o desejo de ajudar, tudo ficará mais fácil”.  

Confira a matéria completa no link ao lado esquerdo, aplicando o QR Code no seu celular. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: Abril 

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

 
10 – Nayara Souza Bal        
13 – Alexandre C. Leandro 
13 – Veronica Maria Garbin 
15 – Luciano H. Trindade 

17 – Pedro Vieira Da Silva 

22 – Gabriela Souza Siqueira 
23 – Mário Covas Neto           

28 – Jean V. de Almeida 

30 – Mônica Maria Sijanas 
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