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EDITORIAL
Não poderíamos desejar ótimo final de ano antes de enaltecer nosso excelente segundo semestre, findando um
ano maravilhoso de muitas conquistas, alegrias, superações e desafios. Então, começamos agosto com Cruzeiro
do Sul de Sophia Sousa; Lis de Ouro de Ana Rafaela Rodrigues, Sara Gabriela Rodrigues e Luiz Brombal; e
Escoteiro da Pátria de Letícia Lopes. Conquistamos 14 especialidades da Alcateia (Geovana Dias, Daniel Moraes,
Luciana Marques, Isadora Costa), 58 especialidades da Tropa Escoteira (Cecília Lopes, Santiago Alves, Juan
Ribeiro, Luisa Costa, Eduardo Gambim, Bryan Alves, João Vitor Santos, Jordana Rios, Matheus Moreira, Gabriel
Jonilo, Camila Ferreira, Cassio Nery), e 3 especialidades da Tropa Sênior (Laura Cristina Cunha, Luiz Brombal).
Entregamos três cordões verde e amarelo (Cecília Lopes, Luisa Costa e Santiago Alves) e Insígnia de Mateiro da
Laura Cristina Cunha. Fizeram Promessa e Investidura: dois lobinhos (Natália Lopes e Heitor Corrêa) e três
escoteiros (Camila Ferreira, Luiz Antônio Ribeiro e Eduardo Gambim). Mais dois adultos finalizando nível básico
de formação e duas oficinas (Jogos e Interpretação do livro da jângal) coordenadas por José Augusto Motta e
Carlos Brombal aprimorando a formação da chefia. Avante, avante, avante companheiros!

O acampamento das tropas aconteceu
no mesmo mês, mas em locais diferentes. Todavia a
animação não foi diferente dos eventos passados.
Muitas brincadeiras, atividades, instruções, disciplina e
claro muita lama. Alcateia acantonou dois dias, porém a
euforia dos lobinhos vai durar muito tempo. Tropa
Escoteira levou uma enorme injeção de ânimo e
mostrou a todos que sorrir nas dificuldades é o caminho
mais rápido e curto para derrubar obstáculos. Tropa
Sênior desfrutou da famosa tirolesa e superou desafios
de tirar o fôlego, literalmente, mas também percebeu
que o “aprender fazendo” é o melhor ensinamento
deixado por B-P. Clã pioneiro acampou com a tropa
sênior como “chefes de apoio”, contudo, visivelmente se
divertiram mais que todos.

Mutirão Comunitário – Tropa Escoteira
desenvolveu em três sábados atividades propostas pela
nacional envolvendo ajudar na arrecadação para
Campanha Solidária aos idosos e atividades com tema
alimentação saudável.

I Acampamento Distrital teve
Olimpíadas como tema e além de instigar a prática
saudável de esportes propiciou aos jovens integração
com escoteiros de outros grupos. Participaram 10 jovens
e 3 chefes.

Aventura Sênior Nacional - ASN esse
ano em Aracruz ofereceu aos jovens muitos desafios e
aventuras. Visitaram o Projeto TAMAR, montaram
jangada, se divertiram com vários jogos e até dormiram
em tribo indígena. Participaram 6 jovens e 1 escotista.

Nossa festa julina teve, como de
costume, a colaboração de muitos jovens do grupo para
decorar e arrumar a festança. Tivemos a tradicional
pescaria, cadeia, o jogo das argolas e outras atividades.
Além dos caldos diversos, quentão, bebidas e doces, o

animador da festa garantiu um clima agradável e uma
ótima quadrilha improvisada.

O tradicional festival de sorvete
novamente contou com a presença da comunidade e de
outros grupos escoteiros prestigiando esse evento bem
organizado e contribuindo com a história do grupo.
Muitos foram os sabores disponíveis agradando a todos
e aliviando o calor.

O Jamboree da internet – JOTI é uma
grande atividade online e envolveu todas as seções com
atividades apropriadas para diferentes idades. As tarefas
foram reproduzidas pelos jovens e proporcionou,
principalmente, o fortalecimento dos laços escoteiros. O
JOTI nos trouxe mais um ouro e melhor que isso muito
divertimento e alegria, com atividades e conexões com o
mundo eles tiveram um dia (e noite) bem diferentes.

Obrigado a todos que colaboraram com mais 
um ano de sucesso!
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