
 

 

Boletim informativo 
97º GE IMPEESA 

Outubro/2013  Nº 3 

Rapidinhas 

Rifa 
Não esqueçam de nossa 

rifa. 

Premio: 1 aparelho celular 

galaxy Ace 

Valor: R$3,00 (um 

número) ou R$5,00 (dois 

números) 

Lembrem-se que a 

patrulha ou alcateia que 

vender mais rifas vai 

ganhar um premio 

surpresa. 

O sorteio será realizado na 

festa de aniversário do 

grupo que acontecerá no 

dia 08/12/2013. 

 

Para conhecer a história 

e orientações de 

segurança para a 

participação no Joti 

acesse: 

http://53geva.com/jota 

_princ.htm 

 

Para conhecer a história 

dos Elos Escoteiros acesse: 

http://uebmg.org.br/ 

Noticias_historia_dos_elos 

.html 

 

 

 

 
 

      O Jamboree na Internet (JOTI) é um encontro mundial de escoteiros 
na internet, que ocorre anualmente no terceiro fim de semana de 
outubro. Ele inicia a partir das 00:00 horas (horário local) do sábado e 
finaliza 48 horas depois, às 23:59 horas (local) do domingo. Este é um 
evento oficial da Organização Mundial do Escotismo (WOSM) desde 1996. 

      O 97º GE IMPEESA se reunirá para participar desta atividade nos dias 
19 e 20 de outubro em nossa sede no IBRM, estaremos conectados à 
partir das 8h da manhã de sábado. 

      Durante este fim de semana, milhares de escoteiros de todos os 
cantos do mundo se encontram para “bater um papo” e trocarem 
experiências através da internet, usando todos os recursos tecnológicos 
disponíveis na localidade, como e-mails, programas de bate-papo, 
microfones, scanners e câmeras digitais (webcams). 

      Além disso, os grupos escoteiros podem realizar o JOTI juntamente 
com o Jamboree do ar (JOTA), evento mundial de radioamadores 
escoteiros. 

 

 

Quem fez a inscrição ano passado é só reativar o cadastro e para quem 
não fez é só entrar neste site e fazer o cadastro 
(http://www.scoutjotichallenge.com/institucional/). 

      Em caso de dúvida, procure a Chefia de seu Ramo.  

http://53geva.com/jota
http://uebmg.org.br/
http://www.scoutjotichallenge.com/institucional/


Contribuições financeiras: 

Não esqueçam de realizar 
suas contribuições 
financeiras  
preferencialmente até o 
dia 10 de cada mês e 
lembrem-se que elas 
precisam estar em dia 
para que você possa 
participar das atividades 
externas. 

 

97º GE IMPEESA 

Diretora Presidente: 

Solange do Carmo 

Diretora Financeira: Maria 

Hercília Fortes 

Diretor Técnico: Claudio 

Viana 

 

Chefia 

Ramo Lobinho 

Akelá: Rodrigo Galhardo 

Baguera: Paola Romanelli 

Ramo Escoteiro 

Chefe: Felipe Kohn 

Chefe Assistente: Anne 

Kelly Costa 

Ramo Sênior 

Chefe: André Mendonça 

Ramo Pioneiro 

Mestre: Claudio Viana 

 

Entre em contato 
Assessoria de Comunicação: 
Glaucia Crispim 
Glaucia Brito 
(93997954/93315552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Os Escoteiros do Brasil, assim como nossos irmãos escoteiros do 
mundo todo, estão engajados na necessidade de conscientizar todos os 
segmentos da sociedade humana, começando pelas próprias 
comunidades, para preservar a água, combater a poluição e o 
desperdício, garantindo o acesso e à saúde de todos.  

      Diante disso, o objetivo deste encontro é conscientizar os jovens 
sobre a importância da água no planeta, fazendo com que compreendam 
a relação da água com o ser humano, sua importância para consumo, 
alimentação, agricultura, saneamento, indústria, ecossistemas e como a 
atividade humana está causando a escassez de água em diferentes 
partes do mundo.  
 



 

                    O próximo grande encontro Nacional de Escoteiros, 
acontecerá em Natal/RN, de 11 à 16 de Janeiro de 2015. 

2015? Mas se está tão longe, porque já estamos falando sobre isso? 
 

      Por que esta pode ser uma grande oportunidade para conhecer jovens de todo e 
Brasil e, até de alguns países do mundo participando de um encontro que tem sua 
“proposta educativa fundamentada nos conceitos básicos do Movimento Escoteiro, 
contribuindo na formação de pessoas comprometidas com a comunidade, que assumam 
responsabilidades na construção de um mundo melhor”, ou seja, “um ambiente de 
amizade e integração, um espaço para informar, conscientizar e comprometer os jovens 
em ações e projetos concretos que ajudem na construção do mundo que almejamos 
(UEB, 2013) 
 
      Sabemos, é claro, que a participação nesta atividade tem um custo elevado e quase 
inacessível para muitos de nós, mas se as inscrições foram realizadas com antecedência, 
poderão ter seus valores parcelados através de boleto bancário. Se você correr agora para 
fazer sua inscrição, pagará pouco mais de R$50,00 por mês. As inscrições devem ser 
feitas pelo Meu Sigue. 
 
      Através da inscrição, cada um de nós garantirá alimentação, espaço com segurança e 
infraestrutura para acampamento, a participação nas mais variadas, educativas e criativas 
atividades e passeios, além do transporte entre o aeroporto e o local do encontro. 
 
      Ahhhhh, mas ainda falta chegar a Natal, como faremos? 
 
      A Chefe Paola, que trabalha na área de turismo está tentando orçar e reservar as 
passagens para grupo e com bastante antecedência, pois ficam bem mais baratas que as 
individuais. 

 
Que tal começarmos uma bela campanha financeira? 

 
 
Saiba tudo sobre o Jamboree Nacional Escoteiro 2015 
em:http://www.escoteiros.org.br/arquivos/agenda/2015_VI_jamboree_nacional_escoteiro/boletim_

1.pdf 

 

 

    VI JAMBOREE NACIONAL ESCOTEIRO   
JANEIRO DE 2015 PARNAMIRIM / NATAL  
RN –  BRASIL 

http://www.escoteiros.org.br/arquivos/agenda/2015_VI_jamboree_nacional_escoteiro/boletim_1.pdf
http://www.escoteiros.org.br/arquivos/agenda/2015_VI_jamboree_nacional_escoteiro/boletim_1.pdf


No dia 03 de dezembro o 97º GE 
IMPEESA completará 13 anos e, claro, 
precisamos comemorar. 
 
A proposta é que façamos uma festa 
no dia 08/12 a e precisamos de todos 
para o planejamento e organização 
desta deliciosa festa. 
 

 

 

 

 

É claro que essa foto ao lado é uma brincadeirinha com nossa 

bela Pioneira Glaucia, que estava apenas experimentando a 

blusa do novo traje e foi clicada!!! Mas, breve, breve ela estará 

com ele completo e sem a blusinha rosa por baixo, rsrsrs 

 

Ela e todos nós ainda temos até maio de 2014 para a troca do 

traje que ainda não está a venda na loja da Regional no Rio de 

Janeiro, para adquiri-lo é necessário que a compra seja feita 

pela internet na loja virtual da União dos Escoteiros do Brasil 

(UEB) e a Diretoria do 97º IMPEESA preparou um passo-a-

passo para orientar quem desejar fazer a compra pela internet e 

está disponível em nosso site: 

http://97impeesa.wordpress.com/noticias/ 

http://97impeesa.wordpress.com/noticias/

