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        EDITORIAL 
Encerramos o nosso primeiro semestre de 2014 com a alegria de nossa Festa Julina e também com 
mudanças  na Direção do Grupo. Certamente podemos dizer que foi um ótimo primeiro semestre, muita 
gente nova e comprometida com o escotismo, lobinhos alcançando a condecoração Cruzeiro do Sul, nossa 
comunicação fluindo mais com o retorno deste Jornal acrescido dos grupos midiáticos disponíveis como o 
facebook, whatsapp e nosso site. Eventos como a Galinhada e a Festa Julina que tiveram bom público e  
foram bastante satisfatórios, outras atividades específicas, como Moot Interamericano, Desafio Escoteiro, 
Muteco, Acampamento de Grupo e no AAP tivemos nosso grupo muito bem representado.  Podemos dizer 
que o esforço do trabalho tem sido recompensador. Esta Edição Especial do Fogo de Conselho traz as 
informações da última Assembleia Geral do Grupo, disponibilizando a todos que não puderam estar 
presentes quais são os novos gestores do Grupo e suas ideias. Mas antes disso deixo todos com as palavras 
de nosso querido Chefão gestor deste Grupo por 8 anos e que traz na sua dedicação o grande amor que 
tem pelo escotismo, Luiz Antonio de Paula é, e sempre será para toda a família Rudyard Kipling o Chefão. 
Reproduzimos na integra suas palavras de encerramento da sua gestão durante este período: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2013:  
O Diretor Financeiro Ricardo Lemos fez o relato das atividades financeiras do exercício de 2013, detalhando 
a atual situação do Grupo, complementado pela leitura do Parecer da Comissão Fiscal que aprovou as 
contas do ano de 2013.  Graças aos eventos e doações  o saldo do Grupo é positivo no momento, porém, 
alarmante é o fato que em 2013 a inadimplência das mensalidades foram de 24%, tema este que deverá ser 
tratado pela nova Diretoria. Foi informado também que a conta bancária deixou de ser no Banco do Brasil 
em nome do Diretor Presidente e passou a ser no SICOOB em nome do Grupo Escoteiro.   
 

“A solenidade comemorativa de hoje é da nova 
Diretoria eleita nestes instantes, que inicia um novo 
ciclo administrativo para a história deste Grupo. 
 Prezada Diretora-Presidente Luciana e os Diretores 
eleitos, todos aqui estão para cumprimentá-los e 
desejar-lhes sucesso. Portanto, seria imperdoável 
tirar-lhes o tempo e o espaço que lhes pertencem 
com todos os méritos.   
 Já vivi emoções iguais a essa nos últimos quinze 
anos que estou aqui no Grupo.  
 Vivo, agora, a emoção da despedida, que me faz 
recordar a poesia suave e nostálgica de Milton 
Nascimento:  
 “E assim, chegar e partir são os dois lados da 
mesma viagem  
O trem que chega é o mesmo da partida.  
A hora do encontro é também despedida” 
 Hoje, como Diretor-Presidente do GERK, torno-me 
passado.   
 Uma grande mulher e mui digna sucede-me nesta 
Presidência, desejo a você Luciana e a todos eleitos, 
muito saúde, sorte e sucesso na condução dos 
destinos do Grupo Escoteiro Rudyard Kipling, nosso 
GERK precisa de vocês. 

 Posso garantir toda minha lealdade, que o meu 
apoio jamais faltará, em todos os momentos.  
 Procurei bem servir ao Movimento Escoteiro e 
àqueles que, indistintamente, dependiam da nossa 
gestão e das nossas ações.  
 Como escreveu o poeta Carlos Drummond de 
Andrade:  
 “As coisas tangíveis  
tornam-se insensíveis  
na palma da mão.  
Mas as coisas findas  
Muito mais que lindas,  
Essas ficarão”.  
 Ficam as ações e as realizações que, espero, 
possam ter dignificado a imagem deste Grupo e 
engrandecido o nome de todos aqueles que 
pertenceram e pertencem, dedicaram-se e se 
dedicam a esta Instituição.  
 SEMPRE ALERTA! 
 “Uma vez escoteiro, sempre escoteiro”. 
 Grande abraço a todos e muito obrigado pelo 
carinho e amizade de cada um de vocês membros 
da família do GERK.” 



       A Diretoria Executiva para o biênio 
2014 a 2016 foi eleita pela assembleia 
do dia 28 de junho de 2014 ficando 
composta  pelos seguintes membros: 

Diretora Presidente 
LUCIANA DE ALMEIDA EBELING 

Diretora Administrativa 
VIVIAN NUNES DE OLIVEIRA 

Diretor Administrativo Adjunto  
LUIZ ANTONIO DE PAULA 

Diretor Financeiro 
RICARDO MARTINS LEMOS 
Diretora Financeira Adjunta 

DULCE MARIA NARDELLI PICKLER 
Diretor Técnico 

VICTOR DEUSDARÁ CRUVINEL 
Diretor Técnico Adjunto 
IVAN NIVALDO PICKLER 

Diretor de Planej.Estratégico 
RODOLFO DOS REIS ALVES 

Dir. de Planej. Estratégico Adjunto 
PAULO PEREIRA DE SOUZA 

 Diretor de Comunicação e Mkt 
ALESSANDRO RENNER DE SOUSA 

Dir. de Comunicação e Mkt Adjunto 
 ROGÉRIO FURTADO MENESES 

Diretora Social 
SIMONE COUTO DE ARAÚJO 

Diretor Social Adjunto 
ROBERTO DIAS BOAVENTURA 

Diretor de Patrimônio 
ESMAILTON RAMOS VARANDA 
Diretora de Patrimônio Adjunta  

CARLENE CRISTINA Q. DE PAULA 
 

Sendo 03 membros eleitos  efetivos da 
Comissão Fiscal e 3 suplentes: 

WALDELON ALVES GOMES; 
VALDIR LEMES DA FRANÇA; 

CÉLIA DOS S. FLORINDO DA SILVA. 
 GILSON BRÍGIDO LEMOS FILHO  

BERNADETE SIMAS MACEDO 
MARCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA. 
 
Também foram eleitos  Delegados do 
Grupo junto a Assembleia Regional: 
1º) Simone Couto de Araújo; 
2º) Roberto Dias Boaventura; 
3º) Alessandro Renner de Sousa; 
4º) Rogério Furtado Meneses ; 
5º) Neiton Eduardo Alves Pereira; 
6º) Rodolfo dos Reis Alves. 

PROPOSTA DE TRABALHO DIRETORIA EXECUTIVA  GERK  
BIÊNIO 2014 A 2016. 

  
Este novo grupo terá como objetivo continuar o trabalho da 
anterior gestão, redobrando o esforço de que o grupo chegue a 
um padrão de excelência que permita aos jovens usufruir 
plenamente da filosofia do escotismo, colaborando para 
formação do caráter, de valores éticos, desenvolvendo a 
afetividade através de atividades saudáveis.  
Ao nos propormos a ressaltar ainda mais o método escoteiro, 
nossa primeira medida foi a constituição de uma Diretoria 
Técnica,  com ela os chefes de seção terão um apoio extra para 
verificação e validação dos trabalhos aplicados nas tropas.   
As demais Diretorias terão função ativa e serão responsáveis  
para desenvolver uma  base de sustentação adequada a suprir as 
necessidades do Grupo e dos Chefes de Seção,  desenvolvendo 
projetos que visem a  qualidade das atividades, a integração dos 
jovens e adultos,  fomentando a maior participação  de todos na 
nossa pequena comunidade e, a melhoria da comunicação 
através de diferentes canais de acesso, sendo esta  
responsabilidade da Diretoria de Comunicação e Marketing.  
A nova Diretoria  de Planejamento Estratégico, foi criada e será 
responsável em apresentar um plano de desenvolvimento e 
fortalecimento do grupo, que será colocado em prática pelas 
demais diretorias, o trabalho deles depois deste plano será 
medir se os objetivos traçados estarão sendo alcançados.   
Na parte de Patrimônio vamos reorganizar e catalogar as 
propriedades d o Grupo e montar um plano para as aquisições,  
junto com a Direção Financeira, devidamente aprovado em 
Assembleia.  
Ampliar nossos contatos junto a UEB, Regional e os demais 
grupos também estará pautado no projeto, ficando a cargo da 
Diretoria Social  facetar o encaminhamento  e divulgação destas 
atividades.  
O apoio de um eficiente sistema administrativo para coordenar 
estas informações no SIGUE e orientar os processos ficaram a 
cargo da Diretoria Administrativa. 
Após estes ganhos de grande valor interno, certamente teremos 
alcançado, por consequência, o prêmio de reconhecimento  
como Grupo Padrão da UEB, que é uma certificação anual aos 
grupos escoteiros que alcançam um nível de qualidade nas áreas 
de Administração, Crescimento de Efetivo, Formação de Adultos, 
Aplicação do Método Escoteiro, Participação na Comunidade, 
Divulgação do Movimento Escoteiro e Realização de Atividades. 
Estamos nos lançando em um projeto de dois anos, em nossa 
primeira avaliação consideramos que nos próximos meses de 
2014 será necessário estruturar algumas ações práticas, no 
intuito de no ano de 2015 já alcançarmos os requisitos mínimos 
de excelência  e em 2016 solidificar estas bases para a constância  
da excelência do trabalho e, sim, crescermos em número 
atingindo um maior número de jovens e adultos com os 
Princípios do Escotismo. 
 
 

“Nenhum projeto é viável se não começa a construir-se desde já:o futuro será o que começamos a fazer 
dele no presente.”           Içami Tiba 



Diretoria Executiva para o biênio 2014 a 2016: 
 

Diretora Presidente 
LUCIANA DE ALMEIDA EBELING 

Diretora Administrativa 
VIVIAN NUNES DE OLIVEIRA 
LUIZ ANTONIO DE PAULA* 

Diretor Financeiro 
RICARDO MARTINS LEMOS 

DULCE MARIA NARDELLI PICKLER* 
Diretor Técnico 

VICTOR DEUSDARÁ CRUVINEL 
IVAN NIVALDO PICKLER* 

Diretor de Planejamento Estratégico 
RODOLFO DOS REIS ALVES 

PAULO PEREIRA DE SOUZA* 
 Diretor de Comunicação e Marketing 

ALESSANDRO RENNER DE SOUSA 
ROGÉRIO FURTADO MENESES* 

Diretora Social 
SIMONE COUTO DE ARAÚJO 

ROBERTO DIAS BOAVENTURA* 
Diretor de Patrimônio 

ESMAILTON RAMOS VARANDA 
CARLENE CRISTINA Q. DE PAULA* 

* Diretores Adjuntos 

Comissão Fiscal : 
WALDELON ALVES GOMES 
VALDIR LEMES DA FRANÇA 

CÉLIA DOS S. FLORINDO DA SILVA 
 GILSON BRÍGIDO LEMOS FILHO  

BERNADETE SIMAS MACEDO 
MARCILENE R. DE OLIVEIRA. 

 

Delegados do Grupo: 
SIMONE COUTO DE ARAÚJO 

ROBERTO DIAS BOAVENTURA 
ALESSANDRO RENNER DE SOUSA 

ROGÉRIO FURTADO MENESES 
 NEITON EDUARDO A. PEREIRA 

RODOLFO DOS REIS ALVES 


