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Pioneiro é agraciado com a tão sonhada Insígnia de BP 

Hoje, o Grupo Escoteiro Piratininga Amicitiae honrosamente parabeniza o então Chefe 
Leandro Martins, pela conquista de sua Insígnia de BP, certo de sua competência, esforço  
e comprometimento com o Movimento Escoteiro e a sua causa defendida, dividimos a 
felicidade e compartilhamos; o orgulho de todos os membros e amigos para com o jovem 
Leandro Martins. Ao acompanharmos sua trajetória estávamos confiantes que o dia do 
reconhecimento chegaria. O GEPA, mais uma vez ratifica a importância do jovem pioneiro 
e o seu projeto de vida, para o seu crescimento como pessoa e o bem que ele pode fazer 
ativamente  pela  sociedade,   certo   de   seu   caminho   e   convicto   do   resultado.   
Em seu relato, Leandro Martins expressa seu agradecimento a todos os envolvidos e sua 
felicidade em conseguir atingir seus objetivo. “Ainda não acredito no que aconteceu, já 
estava achando que não receberia mais, então é isso, graças a Deus tudo se acertou, 
finalmente eu consegui minha IBP e estou muito feliz. Lembro o quanto foi difícil, mas 
gratificante a execução desse projeto, só tenho que agradecer a todas as pessoas que 
participaram e me ajudaram a realizar esse sonho, gostaria de agradecer do fundo do 
coração para Julia Ribeiro que me indicou a Casa Maria Helena Paulina, ao pessoal da 
instituição que acolheu o meu projeto, aos meus pais/mestres que me auxiliaram ao longo 
do percurso, aos membros do Clã Zuruahã que me deram todo o suporte necessário, e por 
fim agradecer a todos que me ajudaram não apenas em doações como em qualquer outra 
coisa. A palavra que define esse projeto é a Gratidão, à todos que se envolveram comigo e 
que deixaram que esse projeto mudasse um pouco de suas vidas, obrigado e valeu”, disse 
Leandro      Martins,      pioneiro      e      Chefe      do     Grupo      Escoteiro   Piratininga. 
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Boletim 2 Jamcam 

O Grupo Escoteiro Piratininga Amicitiae visita o Instituto Butantan 

 
O passeio teve como objetivo promover conhecimento sobre animais que os elementos 

encontram em acampamentos, por exemplo: aranhas, cobras e escorpiões. “O passeio foi 
muito divertido, houve uma interação entre os Lobinhos e a Tropa, detalhe importante; a 

Tropa caminhou da sede até a Estação de trem”. “Um ponto bacana do passeio foi o 

encontro com o Grupo Escoteiro Monumento que deixou o dia mais agitado. Ao chegar ao 

Instituto dividimos os elementos em equipes e todos participaram de um QUIZ e no final do 

dia receberam uma pontuação”, disse o Chefe Cirilo. O passeio contou com a participação 
da Cibele do projeto Águas Limpas, a mesma palestrou sobre o Meio Ambiente e Os  

Animais em seu Habitat. 
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Acesse o QR CODE e 
curta   o    FACEBOOK  
do Grupo Escoteiro 
Piratininga Amicitae 

 

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 
pierre@gepiratininga.com.br 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: Março 

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

 
03 – Juliana Costa Bonardi 

 
07 – Camila Alice Nunes de Sousa 

22 – Elisa Lagares Silva Martins 

22 – Laura Gonçalves Ferreira 

27 – Felipe Anchieta e Silva 
 

28 – Larissa Pereira da Costa 
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