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Grupo Padrão Ouro 

2016 

Atividade de Primeiros Socorros – Tropa Sênior/Guia 
 

A Tropa Sênior/Guia realizou uma atividade voltada ao treinamento de Primeiros 

Socorros, o treinamento foi aplicado com o intuito de prepara-los para situações 

inesperadas, podendo agir de forma segura com objetos e técnicas aplicadas naquele 

ambiente. Os primeiros socorros é uma especialidade muito importante capacitando o 

elemento para situações adversas, como aconteceu recentemente em Brasília, onde um 

lobinho salvou sua avó com as técnicas aprendidas no Grupo Escoteiro. Segundo Marcos 

Paulo de apenas 8 anos “É importante fazer o bem todos os dias. E todos os lobinhos 

precisam aprender sobre primeiros socorros, assim eles vão poder ajudar as pessoas”, 

disse. As imagens são do Sêniors/Guias do Grupo Escoteiro Piratininga no treinamento. 

 

A Promessa Escoteira 
 

A promessa escoteira sintetiza o embasamento moral do Movimento Escoteiro. No 
momento da Promessa, os membros do Movimento comprometem-se voluntariamente a 
conduzirem-se de acordo com a orientação moral do Movimento, reconhecendo a 
existência de deveres que têm de ser cumpridos. Os elementos da Promessa Escoteira 
estão contidos nos Princípios do Movimento Escoteiro. No mês de Fevereiro a Escoteira ana 
Caroline Paes teve o seu compromisso selado com o Movimento Escoteiro diante de suas 
afirmações na presença de seus familiares e amigos, assim obteve seu lenço assumindo as 
responsabilidades, orgulho e honra para com seu Grupo. Veja nas imagens a cerimônia. 
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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 

 

Representante brasileira participou do Seminário Escoteiros do Mundo 
em Paris 
 

O Seminário Escoteiros do Mundo, promovido pela Organização Mundial do Movimento 

Escoteiro, ocorreu entre os dias 12 e 15 de novembro de 2015, em Paris, e teve como 

objetivos principais, informar sobre as mudanças no novo guia do programa Escoteiros do 

Mundo. Os Escoteiros do Brasil foram representados pela voluntária Fernanda Soares, do 

Grupo Escoteiro Mangabeiras (21°/MG). O evento contou com a presença de 

representantes de 18 países, que estão em diferentes fases de implementação do 

programa e que, durante as reuniões, fóruns e debates sobre o Escoteiros do Mundo, 

puderam conhecer as novidades do Programa e as formas de aplicá-lo, além de 

acompanhar o desenvolvimento dos projetos que estão em andamento. O seminário 

também contou com representantes da Unesco e da ONU, parceiras da Organização 

Mundial, que realizaram palestras sobre suas ações de desenvolvimento mundial e como o 

Movimento Escoteiro pode auxiliar no desenvolvimento delas. A participação do Brasil no 

seminário foi bastante proveitosa, obtendo informações sobre o Escoteiros do Mundo e 

tendo a oportunidade de mostrar o trabalho que tem sido feito por aqui. O painel com a 

matriz metodológica que está sendo desenvolvida no Brasil ficou exposto durante todo o 

evento e causou bastante interesse entre os participantes. Confira o relatório completo 

para saber mais sobre o evento e a participação dos Escoteiros do Brasil.  

Aniversariante do mês: Fevereiro 

O GEPA parabeniza os aniversariantes do 
mês. Sintam-se abraçados e que todos 
tenham sempre muita paz, saúde e 
felicidade. São eles: 
 
04 – Hiago Sampaio Paulino 
11 – Gabriel Sijanas Ribeiro 
11 – Magna Laureano da Silva 
16 – Juliana Romano Ghizzi 
22 – Maria Eduarda de Almeida 
23 – Ana Clara Rijo 
23 – Stela dos Santos Feitosa 
28 – Ana Caroline Paes 
28 – Victor Hugo Garbin 
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Pioneiros e Adultos 
Voluntários podem 
aproveitar as vantagens 
do Office 365 
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