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EDITORIAL
Iniciamos o ano com entrega de cordão vermelho e branco e a garotada aproveitando as férias para
desenvolverem progressões, indícios de muitas conquistas. Relatando algumas, o grupo começou a colher bons
frutos ao receber pela primeira vez o reconhecimento de Grupo Padrão pela União dos Escoteiros do

Brasil como resultado do empenho da diretoria e chefia para oferecer aos jovens o
escotismo melhor organizado e planejado através do Sistema de Informações e
Gerenciamento de Unidades Escoteiras. A certificação possui três níveis, recebemos Grupo
Padrão Ouro 2016. Mais triunfos: nossa guia Letícia Lopes recebeu o Cordão do Desafio Sênior,

Cordão Dourado e Insígnia de Mateiro. Fizeram Promessa e Investidura: seis lobinhos (Eduarda Rios, Eduardo
Costa, Jamil Filho, Beatriz Antunes, Felipe Tertulino e Brenda Ferreira), três escoteiros (Bryan Ferreira, Gabriel
Pinheiro e Matheus Tertulino) e dois escotistas (Lucas Sousa e Vanderide Brombal). Nossos chefes receberam
homenagem e agradecimentos de forma singela e pequena mas somos honrados e gratos imensamente por
toda dedicação e empenho de cada um. Uma das motivações da nossa chefia tem sido o interesse cada vez
maior de jovens pela conquista de especialidades, a coordenação de especialidades criada neste ano tem
trabalhado bem e bastante. Que venham mais conquistas!

Principal evento do semestre nosso AGERK aconteceu
em março em uma área de soltura de animais
silvestres o que possibilitou mais conhecimentos e
novas experiências. Os Lobinhos, principalmente,
puderam ver onça parda, tamanduá, araras,
periquitos e ainda receberam instruções sobre
alimentos orgânicos, visitando uma horta orgânica
para despertar a conscientização da necessidade de
harmonia na relação humana com Meio Ambiente. A
temática do acampamento foi Olimpíadas e a Tropa
Escoteira acertadamente vinculou isso aos “Doze
trabalhos de Hércules”, propondo aos jovens
enfrentar dificuldades e vencer desafios. E ainda
aproveitaram o ambiente propício para desenvolver
etapas de progressão com a realização de uma
jornada de travessia e especialidades de pioneiria,
acampamento e técnicas de sapa. Fora estas, a feira
de especialidades contou com a participação da
maioria das seções e conseguiu despertar o interesse
dos jovens e muitos começaram a progredir nas
especialidades escolhidas. Tropa Sênior e Clã com
uma proposta voltada para aventura construíram uma
embarcação, fizeram Boia cross, comida mateira e até
observatório, conseguiram evolução principalmente
na vida em equipe e também muita descontração e
risadas. A chefia formou uma equipe muito boa com
os pais e com isso conseguimos garantir um auxílio
importante de enfermaria, cozinha e programação. A
participação dos pais/responsáveis é essencial, temos
certeza que esse vínculo ficará cada vez mais forte,
crescendo e possibilitando entregarmos jovens
melhores para o mundo.

O Desafio Escoteiro Distrital – Uma Aventura Urbana
propiciou aos jovens integração com escoteiros de
outros grupos e, principalmente, oportunidade de
avançarem nas etapas de progressão. Participaram 19
escoteiros e 3 chefes.

As seções do grupo tiveram boa
atuação no Mutirão Ecológico, a
Alcateia participou em conjunto com
os grupos de Goiânia e Aparecida,
com algumas atividades baseadas na
proposta da nacional envolvendo

campanha contra dengue, separação de materiais
recicláveis e impactos da ocupação humana. Tropa
Escoteira trabalhou com ações semelhantes porém
atuou no Bosque Bouganville. Tropa Sênior e Clã
fizeram a limpeza do córrego no mesmo bosque,
eliminando quantidade significante de lixo.
Uma das festas tradicionais do grupo aconteceu em
abril, nossa 8ª Galinhada contou com a presença da
comunidade e dos grupos escoteiros de Goiânia e
mais uma vez tivemos sucesso.
Para responsáveis e interessados no escotismo a
região oferece cursos que também são para
capacitação de escotistas e dirigentes, o primeiro é o
Curso Preliminar que destina-se a uma visão geral do
Movimento Escoteiro. Levamos 1 pioneiro, 4
escotistas e 1 dirigente. Seguindo na formação o
Curso Básico, restringe-se a associados e as unidades
didáticas começam mais específicas e diferenciadas.
Tivemos 1 dirigente e 4 escotistas progredindo na
qualificação.
Avante!



A Diretoria Executiva para o biênio 2016 a
2018 foi eleita pela Assembleia do dia 25 de
junho de 2016 ficando composta pelos
seguintes membros:

Diretor Presidente*
RICARDO MARTINS LEMOS

Diretora Administrativa*
VIVIAN NUNES DE OLIVEIRA

Diretora Financeira*
BERNADETE SIMAS MACEDO

Diretor Técnico
VICTOR DEUSDARÁ CRUVINEL

Diretor de Planejamento
LUIZ ANTONIO DE PAULA

Diretor de Comunicação
IVAN NIVALDO PICKLER

Diretora Social
KELLY DOS SANTOS RAMOS

Diretor de Patrimônio
RICARDO VIEIRA COSTA

Diretor de Formação
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA MOTTA

* Membros eleitos. Os demais foram nomeados 
pelo diretor presidente.

Eleita Comissão Fiscal para o biênio 2016 –
2018 com a seguinte composição:
Efetivos:
WALDELON ALVES GOMES
MANOEL DE FREITAS VIEIRA
ANA CAROLINA DIAS OLIVEIRA
Suplentes:
MÁRCIA LOPES DE SOUSA 
MARIA HELOÍSA MORUÉ

Eleitos Delegados do Grupo junto a Assembleia
Regional:
1º) Victor Deusdará Cruvinel;
2º) Vivian Nunes de Oliveira;
3º) Alessandro Renner de Sousa;
4º) Simone Couto de Araújo;
5º) Waldelon Alves Gomes;
6º) Manoel de Freitas Vieira.

Indicação para Chefia de Seção:

Alcateia – Paulo Cezar Florindo da Silva
Tropa Escoteira – Victor Deusdará Cruvinel
Tropa Sênior – Luis Fernando Alves Pereira
Clã Pioneiro – Alessandro Renner de Sousa

PROPOSTA DE TRABALHO DA DIRETORIA EXECUTIVA GERK -
BIÊNIO 2016 A 2018.

Queremos propiciar um ambiente adequado para as chefias de
tropa do GERK, aplicarem o método escoteiro em sua plenitude,
baseado nos valores fundamentais:
*Palavra, honra e confiança
*Respeito à natureza e proteção ao meio ambiente
*Organização, disciplina e compromisso
*Fraternidade, companheirismo e serviço
*Lealdade
*Solidariedade
*Cortesia e amabilidade
*Alegria, otimismo e bom humor

Temos como objetivos principais:
*Manutenção do grupo padrão no nível Ouro
*Formação continuada de escotistas e dirigentes
*Redefinição da atuação da diretoria

- Apoio à chefia de tropa 
- Cooperação na execução de atividades administrativas
- Acompanhamento da atualização de informações no SIGUE
- Planejamento e coordenação de atividades de grupo

*Definição e consolidação das coordenações (nova estrutura)
*Fortalecimento do conselho de pais

- Maior diálogo entre pais, chefes e jovens
- Apadrinhamento de patrulhas/matilhas
- Apoio aos eventos e atividades escoteiras
- Melhorar a circulação de informações

*Obras de adequação da estrutura física
- Eliminação de infiltrações
- Aumento do conforto térmico e acústico
- Sustentabilidade do GERK
- Otimização das áreas externas e internas

*Acompanhamento por indicadores 
*Formatação do projeto de patrocínio do GERK (Cotas anuais)

- Levantamento das necessidades financeiras do GERK para o 
ano

- Definição de cotas de patrocínio
- Formatação do projeto de patrocínio
- Concretização de parcerias para patrocínio do GERK

_____________
Em tempo: nosso Fogo de Conselho não foi publicado em 2015 e a partir desse ano 

será semestral. Agradecemos a colaboração e compreensão de todos!

“Ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar seus desertos.” 
Augusto Cury

Ficha Técnica:
Colaboradores: Vivian Nunes, Simone Araújo, 

Ricardo Lemos, Carlos Brombal, Victor Cruvinel.

Grupo Escoteiro Rudyard Kipling
Reuniões: Sábados das 15h às 17:30h
Alameda Bouganville Qd. 07, Lt. 06A.

Parque das Laranjeiras, Goiânia.
www.rudyardkipling.com.br


