Ata da Reunião de Diretoria

Grupo Escoteiro

29 de maio de 2019

GEJA | 11º DF

José de Anchieta

Presentes: Bruno, Laudinéia, Andrea, Greice, Gisele, Hugo, Roque, Tinoco, Janaina, Mêni, Betinha,
Zélia.
1) Avaliação do GEJArraiá: Ainda não foi feito o fechamento do saldo financeiro do GEJArraiá,
mas o levantamento preliminar indica que foram vendidos aproximadamente R$ 9.963,00,
nas barracas, dos quais devem ser deduzidos R$ 457,00 de campanhas financeiras dos jovens
(Kauã e Matheus). Não houve participação do Clube da Flor de Lis, apesar de terem sido
convidados. Betinha relatou que vários pais não puderam vir em função de compromissos
anteriores. Também destacou que a falta de reuniões presenciais contribuiu para que a festa
tivesse um desempenho pior do que 2018, assim como a deficiências de comunicação de
maneira geral. Hugo destacou o excesso de atividades no calendário, assim como as
mudanças de datas do próprio GEJArraiá e do GEJACamp, como outros fatores que
atrapalharam o desempenho da atividade. Betinha agradeceu aos pais que ajudaram na
montagem das barracas e fizeram um trabalho fantástico. Foi discutida a questão da falta de
segurança da barraca da cadeia, por estar distante e em ambiente muito escuro. Decidiu-se
que, no próximo GEJArraiá, ou a cadeia muda de lugar e fica mais perto ou coloca-se mais
iluminação. Gisele e Betinha chamaram a atenção que deveríamos deixar uma pessoa como
segurança na porta da sede durante a festa, para não deixar a porta aberta e sozinha
enquanto todos estão nas barracas. Decidiu-se que evitaremos que a festa junina seja no
início de maio para evitar as chuvas e que deveremos pesquisar também quando será o
FunFestival para evitar o choque das datas. Foi discutido que os escotistas estavam
sobrecarregados com a quantidade de atividades nacionais e de grupo no período e ficou
decidido que, a partir de 2020, a Diretoria assumirá a coordenação do GEJACamp e do
GEJArraiá para diminuir essa sobrecarga.
2) GEJACamp: Foi feito contato com a Diretora do Museu Vivo da Memória Candanga, que ficou
de dar uma posição em relação à viabilidade de realizar o acampamento lá. A Adriana está
tentando contato com o Ninho da Águia para verificar a viabilidade de se fazer lá. Foram
sugeridos: Country Club, Unipaz, Fazenda Gaia. Caso não tenhamos posição do Museu até as
14h de amanhã, vamos pedir ajuda a todos os escotistas para viabilizar um novo local.
3) Barracas: Chegaram 13 barracas novas e o Chefe Roque está recuperando as antigas. Ao
total, ele estima que teremos aproximadamente 50 barracas em condição de uso. Até o
GEJACamp, ele fará revisão e manutenção em todas as barracas, iniciando no domingo.
Todos que puderem contribuir estão automaticamente convidados.
4) Captação e realocação de adultos: Hugo levantou que é necessário rever a alocação de
adultos – temos muitos adultos inscritos, mas poucos efetivamente participantes. A DME irá
propor, para as próximas reuniões, ações para captação e realocação de adultos.
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5) Avaliação Institucional e APFs: A nova política de avaliação institucional delegou a
avaliação de adultos para os APFs, o que retira a utilidade de uma avaliação institucional
nos modelos antigos. Dessa forma, a responsabilidade dos APFs precisa ser reforçada, o que
requer medidas para garantir que o acompanhamento seja efetivo e conduza o adulto ao seu
desenvolvimento. Em função disso, a DME fará a avaliação dos jovens no final do ano, e
reverá o desempenho dos APFs e capacitá-los para melhor acompanhar seus assessorados.
6) Indaba de 6/Jul: A proposta é fazer uma Indaba em dois momentos: pela manhã, avaliação
das atividades do primeiro semestre e discussão do plano de grupo; à tarde, capacitação de
adultos com foco no trabalho do APF e rotas de aprendizagem e trabalho em equipe.
7) Revisão das portarias de 2016 e do Regulamento do grupo: Hugo fará uma revisão das
portarias de 2016 para verificar se ainda são aplicáveis e, se for o caso, propor ajustes.
Bruno fará uma revisão do Regulamento do grupo para adequá-lo às novas circunstâncias do
grupo e do Escotismo no Brasil.
8) Informes das áreas:
a) Relacionamento Institucional: Andrea relatou que o pai da Luna perguntou se ela
pode vender fondue de chocolate no GEJAFest para arrecadar recursos para o
Jamboree. Após discutir a situação, a Diretoria decidiu adotar o seguinte
procedimento:
i)

qualquer jovem que queira aproveitar os eventos para fazer ações de
arrecadação, especialmente venda de alimentos, deverá consultar a diretoria
previamente;

ii)

a ação poderá ser autorizada somente no caso da ação pretendida não
concorrer com o evento em si (por exemplo: no caso de um evento de caldos,
o produto vendido pelo jovem não poderá concorrer com o caldo);

iii)

se mais de um jovem quiser fazer alguma ação, as ações entre eles também
não poderão ser concorrentes;

iv)

se dois ou mais jovens quiserem fazer alguma ação em evento e tiverem
produtos concorrentes entre eles, terá preferência o jovem que nunca tenha
participado desse tipo de ação no passado e, caso haja empate, será dada
preferência ao que solicitar primeiro.

b) Relacionamento Institucional: Serão alugadas 10 mesas com cadeiras para o
GEJAFest, além de 2 tinas para bebidas. O GEJAFest será “emendado” com a atividade
e no dia não haverá lanche.
9) Próxima reunião: 13/06/2019, às 19h30min, no GEJA.

