Ata da Reunião de Diretoria

Grupo Escoteiro

18 de setembro de 2019

GEJA | 11º DF

José de Anchieta

Presentes: Bruno, Andrea, Laudineia, Gisele, Greice, Adriana, Nara e Guilherme (Pioneiro).
Data e horário: 18/09/2019, das 20h às 22h30min.
1) Avaliação do GEJACamp: Houve imprevistos em relação às bases, com ausência de escotistas que se
comprometeram a participar do acampamento mas não compareceram e deixaram as bases sob sua
responsabilidade sem estarem prontas para outros assumirem. Equipe de limpeza ficou desfalcada –
as duas pessoas responsáveis tiveram problemas de saúde e precisaram deixar o acampamento;
também faltaram alguns materiais. A equipe de limpeza ficou pequena para a quantidade de pontos
de limpeza. Para o futuro, a sugestão é definir um coordenador de limpeza, que deverá conhecer o
local previamente e fazer o planejamento do trabalho, bem como pensar na viabilidade dos próprios
jovens assumirem parte das funções de limpeza, mediante escala de serviço. Situação semelhante
aconteceu com a equipe de infraestrutura, que foi montada de última hora e houve muita correria
desnecessária. Adriana também sugeriu a criação de “kits” de infraestrutura (kit pia, kit chuveiro,
kit filtro etc.). Houve falha no controle do material que saiu e voltou do acampamento, com
materiais “esquecidos” – a sugestão é que se faça um pente fino com todo o grupo e que os
responsáveis por cada base ou item seja cauteloso e controle o material que leva, usando (talvez) um
check-list de equipamentos que saem e voltam. Outra sugestão foi que a chefia identificasse jovens
com dificuldades de entrosamento, déficits etc. e contribuísse com medidas para facilitar o
acompanhamento durante o evento. Sob a perspectiva positiva, Adriana destacou a integração entre
os jovens de todos os ramos. A chefia que assumiu as bases demonstrou comprometimento com o
trabalho e com os jovens, sendo também destacada como ponto positivo. Outra boa ideia foi a
montagem da equipe de comunicação, que ajudou tanto a registrar o evento como dar apoio para as
bases e outras equipes. O fogo de conselho também foi bastante elogiado, especialmente pela
condução pelos jovens. A Diretoria ficou de fazer um certificado de Amigo dos Escoteiros para
entregar ao Cel. Dornelles, da ANDE. Discutiu-se a nota de repúdio encaminhada pelo Piocãmecrã em
relação ao ocorrido com o bastão do Clã durante o GEJACamp. Após discutir o assunto, a Diretoria
reconheceu que o fato foi lamentável, especialmente porque a “brincadeira” partiu de escotistas, e
não dos próprios jovens. Como encaminhamento, decidiu-se que a Diretoria emitirá uma nota sobre
o ocorrido, com esclarecimentos sobre a postura adequada dos adultos e que o GEJA não é conivente
com esse tipo de situação. Essa nota será encaminhada para o grupo de Informes no WhatsApp com
um pedido para os chefes trabalharem essa questão com os jovens. Além disso, a nota será lida pela
Greice após a bandeira final, para os jovens da Tropa Sênior Ibiajara e do Piocãmecra.
2) Preparação para Assembleia Geral Extraordinária de 26/09: Reforçamos a pauta da Assembleia do
dia 26/09: aprovação do parecer da Comissão Fiscal sobre as contas de 2018 e apreciação das
alterações do Regulamento de Grupo. Adriana se voluntariou para atuar como Secretária e Gisele
como Presidente da Assembleia, a serem confirmadas pela própria Assembleia no momento de sua
realização.
3) Relatório de andamento da preparação para o MutCom 2019: Bruno passou um rápido relatório
sobre a preparação do MutCom e ficou de sugerir à Camila uma nova reunião com os adultos
voluntários neste sábado (21/09), para os alinhamentos finais.
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4) Assuntos gerais:
a) Projeto de prevenção de abuso sexual infantil: Bruno falou sobre parceria com o ICMEC, ONG
de atuação internacional na prevenção do abuso sexual infantil. A ideia é melhorar o nível
de maturidade do GEJA, especialmente pais e adultos, nos processos de identificação,
atendimento e encaminhamento de situações desse tipo. O primeiro passo será montar um
grupo de trabalho (já confirmados: Bruno, Andrea, Bárbara, Itamar e Perla) para montar um
plano de trabalho. Em seguida, fazer capacitação de adultos, pais e jovens, e outros passos
seguirão na medida em que a parceira progredir. Ofereceram-se para participar do grupo de
trabalho a Adriana e a Nara, sendo sugerido convidar sêniores e pioneiros para participar.
Bruno ficou de conversar com a representante da ONG para avaliar a viabilidade dessa
participação e definir os próximos passos. A Diretoria aprovou a continuidade do projeto.
b) Festival de Sorvetes e Pasteis: Andrea falou rapidamente sobre o festival, explicando que a
inclusão dos pastéis partiu da tropa sênior e foi bem recebida pelo Conselho de Pais. A
atividade será no dia 05/Out. Foi solicitado que o festival comece às 15h, com atividades
voltadas principalmente aos lobinhos, uma vez que na data se comemora o Dia do Lobinho.
Após discutir o assunto, ficou decidido que não convém perder um dia inteiro de
programação das seções, porém a Diretoria autorizou o encerramento antecipado da
atividade de sede (17h), mediante escolha de cada seção, ficando a cargo da Greice dar os
encaminhamentos para alinhar a questão com as chefias de seções. Faremos bandeira de
serviço às 17h.
c) Curso de primeiros socorros: Greice informou que, a partir do próximo sábado (21/09), seis
escoteiros de cada Tropa Escoteira, previamente convidados pela Chefia, terão instrução e
treinamento de itens da especialidade de Primeiros Socorros, como estímulo à conquista do
Cordão Vermelho e Branco. Serão quatro encontros, das 13h15min às 14h30min, dias 21/09,
05/10, 9/11 e 23/11.
d) Cobrança de taxa de inscrição para atividades regionais maior do que o que consta nos boletins
informativos: Greice solicitou um posicionamento da Diretoria sobre a cobrança de taxa a
maior da que consta em Boletins de eventos externos não organizados pelo GEJA para os
pais financiem a participação de escotistas. A questão será discutida em outra
oportunidade.
5) Próxima reunião: 03/Out (quinta-feira), das 19h30min às 22h30min.

