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ESCOTISMO

Movimento pedagógico que visa o aperfeiçoamento moral e físico de
adolescentes, rapazes e meninos, baseado em atividades físicas ao ar livre,
encontros, passeios, excursões e acampamentos, vinculados à amizade,
disciplina e confraternização, tendo sido iniciado na Inglaterra, no início do
século XX, por

ROBERT STEPHENSON SMYTH BADEN-POWELL

1857 - 22/02 - Nascimento em Londres de Robert Stephenson Smyth Baden-
Powwell. Em 1876, prestou exames na Academia Militar, e recebeu a patente
de Alferes do Regimento dos Hussards, e foi transferido para a índia.
1883, com 26 anos - Capitão e Ajudante de Regimento. _
1893 - missão especial na índia contra o Rei dos Povos Ashanti. Usava um
chapéu de aba larga, e os nativos o chamavam de KANTANKVE - chapéu
grande.
Promovido, foi transferido para a Rodésia, atual Zimbábue, para lutar na
Guerra contra os Matabeles (Zulús), onde foram dizimados cerca de 50.000
nativos. Baden-Powell ficou conhecido pelos nativos como IMPISA, " o lobo
que não dorme". Durante 217 dias, defendeu Mefeking, cercada por forças
superiores.
Conheceu e tornou-se amigo do norte-americano Frederick Russell Burnham,
ambos seriamente preocupados com os repetidos massacres.
Burnham conhecia a moderna pedagogia norte-americana e os ensinamentos
de Coubertin sobre a prática de exercícios e competições ao ar livre pelos
jovens, assuntos que muito interessavam à Baden Powell.
Transferido para a índia, assumiu o comando do Regimento de Dragões, pouco
depois voltou à África do Sul.
Em 1899, regressou a In-glaterra,e teve a oportunidade de estudar e conhecer
ainda mais, as modernas formas de atividades físicas entre jovens e
adolescentes. Publicou então "AIOS TO SCOUTING", logo adotado na
educação dos jovens ingleses, e precursor do escotismo.
Passou, então a escrever. uma série em fascículos quinzenais, o "Escotismo
para Rapazes", muito lido em outros países.
Em 1908, já havia cerca de 60.000 escoteiros.
Em 1910, como tenente-coronel do Exército Britânico, pediu exoneração, para
dedicar-se inteiramente ao escotismo.
Em 1912, fez uma viagem ao redor do mundo, para conhecer melhor o
escotismo em outros países..
Em 1920, agosto em Londres, participou do I Jamboree Mundial, e em seis de
agosto recebeu do Rei Jorge V, o título de Barão, com o nome de Lord Baden-
Powwell of Gilwell, sendo proclamado "Escoteiro Chefe Mundial".
Mudou-se para o Kênia, e em 08/01/1941, o "Homem Lobo", faleceu em Nyeri.
(Informações obtidas no Gooçle).



'SCOUT - BOYS'

1907 - Na Inglaterra, o major Baden Powell levou um grupo de 20 jovens, de
12 a 16 anos, até a Ilha de Brownsea, no Canal da Mancha, para uma
excursão em que transmitiu noções de educação, segurança, pronto
atendimento e observação da natureza. A excursão foi um Sucesso.
Os jovens foram chamados de 'Scout-Boys', tendo criado uma bandeira para o
grupo - cor verde, tendo no centro uma flor-de-tis amarela. O Movimento
Escoteiro ficou conhecido com "Scouting for Boys".

1908 - Baden Powell lançou o livro - "Escotismo para Rapazes".
O movimento escoteiro teve um crescimento rápido e extraordinário, chegando
a outros países.
Escotismo Mundial, um "Movimento para aprimoramento moral e físico de
crianças e adolescentes".

No Brasil, a primeira publicação sobre escotismo é encontrada na revista
'Ilustração Brasileira', edição de 01/12/1909, e escrita na Inglaterra pelo 1°

• tenente da Marinha de Guerra do Brasil, Eduardo Henrique Wlaver.
Na época, muitos militares da marinha brasileira estavam na Inglaterra,
guarnecendo os navios que haviam sido encomendados naquele país, com
destaque para o 'Encouraçado Minas Geraes'. Alguns militares brasileiros
conhecerem as atividades escoteiras, tornaram-se admiradores, e ao regressar
ao Brasil no início de 1910, trouxeram livros, folhetos e uniformes de escoteiro.
Um dos mais entusiastas era o sub-oficial Arnélio Azevedo Marques, que
estimulou seu filho Aurélio para tornar-se escoteiro.

1910 - No Rio de Janeiro, após a incorporação do Minas Geraes à Armada
Brasileira, em 06 de abril de 1910, sub-oficiais e marinheiros que recentemente
haviam voltado da Inglaterra, reuniram-se em 14/06/1910, na casa n° 13, da
rua Chichorro, no Catumbi, e fundaram o 'Centro de Boys Scouts do Brasil'.
Aurélio Marques, filho do sub-oficial Amélio de Azevedo Marques, foi o primeiro
escoteiro a ser registrado no Brasil.
O sucesso do Movimento Escoteiro no Brasil era notável, tendo chegado a ser
indicado como "política governamental de educação".
Inicialmente a participação era apenas masculina, de meninos e adolescentes.
Havia duas atividades distintas - tropas de escoteiros de terra e de mar.

1912 - 14/07 - Rio de Janeiro, no Realengo, fundado o Centro Cultural do
Movimento escoteiro, sob os auspícios do Tiro de Guerra n° 112.

1913 - 13/01 - Em Blumenau, fundação de Grupo Escoteiro.

1913 - 02/10 - Em Porto Alegre, no Turner Bund (atual SOGIPA), fundada,
pelo professor George Black, uma Tropa Escoteira, que em breve, teve o
mesmo como patrono. Pioneira no Estado do Rio Grande do Sul, a Tropa



Escoteira George Black, RS/1. Neste ano comemorou o Centenário de
Fundação.

1914 - Em várias cidades brasileiras, foram fundadas Tropas Escoteiras, com
destaque para a Associação Brasileira de Escoteiros de São Paulo, em 29/11.

1914 - Porto Alegre, fundado um Grupo Escoteiro no Colégio Estadual Júlio de
Castilhos.

1914 - Saão Paulo - Fundação da Associação Brasileira de Escotismo, tendo
em 29/11, - no 'Skating Club', sido realizada a leitura e a aprovação do Estatuto
e do Regulamento.

1917 - 11/06 - Decreto n° 3.297, assinado pelo Presidente da República, Dr.
Wenceslau Braz, Artigo 1° - "São consideradas de utilidade pública, para todos
os efeitos, as associações brasileiras de escoteiros, com sede no país".

1917 - 29/01 - Rio de Janeiro, fundação da Liga de Defesa Nacional com o
valioso apoio de Olavo Bilac, um ardoroso defensor do escotismo. A Liga
sempre colaborou com o movimento escoteiro.

1917 - Em São Paulo, 1° Congresso Escoteiro do Brasil

• 1924 - 04/11 - No Rio de Janeiro, fundada a União dos Escoteiros do Brasil -
UEB.

1928 - 23/07 - Decreto-Federal n° 5.497 - UEB - Reconhecida de Utilidade
Pública e Dirigente do Movimento Escoteiro do Brasil.

1946 - 24/01 - Decreto-Lei n° 8.828 - UEB - Reconhecida como Instituição
Destinada a Educação Extra-Escolar.

As histórias no Brasil, dos movimentos escoteiros de terra e de mar, e
posteriormente de ar, assim como das bandeirantes, podem ser encontradas
no Google, com muitos detalhes valiosos.



ENCOURAÇADO MINAS GERAES.

1906 - O Presidente Rodrigues Alves decidiu reaparelhar a esquadra
brasileira, e encomendou na Inglaterra dois novos encouraçados, que no Brasil
receberam a categoria "Classe Minas Geraes", sendo batizados E. Minas
Geraes e E. São Paulo.
Dimensões:
Comprimento total- 165,61 metros.
Boca - 23,31 metros.
Pontal- 12,81 metros.
Calado - 8,54 metros
Blindagem:
Casco - 229 mm a meia nau, e 152 mm na proa e na popa.
Torres principais - 229 mm na parte da frente, e 203 mm nas laterais.
Convés - 51 mm. -
Rede metálica anti-torpédica, Sistema Bullivan, envolvendo o casco a quatro

metros da linha d'água e três metros do costado.
Deslocamento - (toneladas) : 17.274 (leve), 19.250 (normal), e 21.500

(máximo). _
Propulsão - 18 caldeiras à carvão, 2 máquinas à vapor de tríplice expansão,

gerando 23.500 bhp, acopladas a dois eixos com hélices de quatro pás.
Combustível - 2.750 toneladas de carvão distribuídas em 36 carvoeiras.
Velocidade - máxima 19,6 nós, e de cruzeiro 9,4 nós. Nó - medida de
velocidade, para percorrer uma milha náutica = 1,852 quilômetros por hora.
Autonomia - 10.200 milhas náuticas à velocidade média máxima, e 14.200
milhas náuticas à velocidade econômica de cruzeiro.
Aguada dois destiladores com capacidade para 70 toneladas de água potável.
Armamento - 12 canhões Armstrong de 12 polegadas, calibre 45 (305 mm),em
seis torres duplas; 22 canhões Armstrong de 4,7 polegadas, calibre 50 (120
mm), e oito canhões Armstrong de 47 mm, calibre 50 em reparos singelos, que
podiam ser transferidos e utilizados nas lanchas para apoio a operações de
desembarque.
Tripulação - 1.173 homens, 138 oficiais e sub-oficiais, e 1.035 praças.



,



Tropa Guia Lopes

u Esta tropa foi organisada principalmente para conservar no Escotismo
diversos elementos bons dos Colégios, que se ausentavam para outras escolas
ou para a luta da vida. Deve ella a sua união e o seu inicio pratico ao escoteiro
Álvaro Pynho de Andrade, filho do Gal. José Joaquim de Andrade, então
Comandante da Região e ao soldado José Lins, um bom escotista.
Tem hoje como sua Madrinha, esta tropa, a Exma. Sra. D. Heroína Ferreira e
Silva, 0.0. Esposa do Snr. General Marcelino Ferreira e Silva".

Transcrição do 'Primeiro Livro de Atas da Tropa Guia Lopes", que em 1962 foi
doado ao Museu do Grêmio Náutico União, após a incorporação ao clube.

GUIA LOPES

José Francisco Lopes, mato-grossense, era exímio conhecedor dos caminhos
nas matas e rios da região, sendo mais conhecido como GUIA LOPES.
Na Retirada de Laguna, em 1867, a tropa brasileira chefiada pelo coronel
Carlos de Moraes Camisão, com efetivo de cerca de 3.000 soldados, a maioria
paulistas e mineiros, além de febres tropicais e o beri-béri, atacada pelas
tropas inimigas, estava sendo dizimada gradativamente, inclusive seus
comandantes. Reduzida a cerca de 700 soldados, doentes e famintos, foram
salvos graças a experiência e bravura do Guia Lopes. Ele foi escolhido
'Patrono da Tropa Escoteira'.

1938

"A primeira reunião da Tropa Guia Lopes deu-se no dia 21 de Dezembro, em
uma sala do Círculo Operário, as 16 horas, a qual compareceram: José Elygio
Abreu, Darli José F., José Libindo Azevedo, James Lenzi, José Freire, Helbio
Fagundes, Augusto B. Avancini, Wladimir de Azevedo, Renato R. Souza,
Almiro Oliveira, Milton Avelar, Norberto Siegle, Darcy Siegle, Dijon Oliveira, Ney
Bueno, Caetano Grimaldi, Adelar Mathias, Rodolfo Abrahão, João Crapanzani,
Jacob Kirjner Neto, Vilson S. dos Santos, Osvaldo S. dos Santos, Jaime
Hoenig, Clovis Gonçalves, Edmundo de Menezes Paredes, Nino Nicocia,
Gilberto Moura, Tupy Soares Abarno, Ibrahim José Hossen.
Nessa reunião ficou deliberado fazer-se todo o esforço para conseguir Meios
para um acampamento em Janeiro perto da Capital e de preferência em uma
praia." Transcrição do original.

liA segunda reunião realizou-se a 10 de Janeiro ficando resolvido fazer-se o
acampamento nos dias 20, 21, 22, 23 e 24, concorrendo cada escoteiro com
5$000." Transcrição do original.



Revista do Grêmio Náutico União - Texto de Gustavo Timm. Transcrição:
"Em 21 de dezembro de 1938, na sede do Circulo Operário, reuniram-se,
pontualmente às 16 h, para participar da primeira reunião oficial da Tropa Guia
Lopes. O enoQntro terminou OQmuma deoisãQ, busc.ar meiQs para realizar um
acampamento no mês seguinte, próximo a capital e, preferivelmente, em uma
praia.
Na segunda reunião, definiu-se que o evento aconteceria entre 20 e 24 de
janeiro. As 6 h 20 min dQ dia 20, a tropa deixou a sede dQ GirGu!QOperário,
chegando duas horas depois em Belém Novo, abaixo de chuva.
O clima úmido, entretanto não impediu os escoteiros de armarem 16 barracas
cedidas pelo Exército, promovendo, inclusive, um concurso para premiar as
mAlhnrA~·... _ ... _- __ 'o

O primeiro dia de acampamento prosseguiu como almoço, visitas, o jantar e um
animado fogo de conselho.
A rotina nos três dias seguintes foi pode-se dizer espartana - sem deixar de ser
divertida. O despertar QOQrreureligiQsamente OQm 13 surgimentQ dQS primeiros
raios de sol, acompanhado pela higiene pessoal e pelo café da manhã. Na
seqüência, ginástica, missa e visitas, atividades realizadas, quase que sempre,
em horários pré-determinados. Entre as tarefas, porém, os escoteiros não
nArrli~m ~ nnnrtlmirl~rlA nA r.nnt~r hi~tnri~~ ~nAnnt~~ A ('~nt~r nrnnnrr.in~nnnl-O _0_'" .--__ .•._ ••• o •••• _ •••• _ ••• _ •• __ , _. 0 "'_- - __ o •••• _., ,....' -r--' _..0_' •__

um agradável clima no acampamento.

Conforme opinião expontânea (sic) dos próprios componentes da tropa, tendo
sidQ 13 prooedirnento írrepreensívet de todos QSeSOQteir08(...) em todo 13 tempo
de acampamento foi de extraordinária utilidade e de grande alcance educativo,
afirma relato presente no diário do Guia Lopes, uma preciosidade que registra
os principais fatos dos três primeiros anos de existência.
A~ 14 hnr~R nn ni~ ?4 ~nn~ nA~~rm~r ~~ h~rr~r.~~ limn~r n In('~1 A f~:7Ar
• >0_. o ••• _._- -- _.- - " -r--- ---- ....-. -- -- ..----, .....r--. - , o - ._-_.

alguns agradecimentos, a tropa retomou para a sede do Círculo Operário.
A definição das características da bandeira da tropa ocorreu três meses depois:
fundo verde, sinal 'Caminho a seguir' e letreiro 'Guia l.opes', em amarelo, e na
flo-oe-lis branca.
A entrega oficial da auriflama, ocorreu em 9 de abril, pelas mãos da madrinha
do Guia Lopes, dona Heroína Ferreira e Silva.
O lenço, por sua vez, seria vermelho devido a cor da bandeira do Círculo
Operário. Nos primeiros dias de junho, uma confirmação movimentou a tropa:
os gaúchos realizariam sua primeira viagem para participar, no Rio de Janeiro,
do AJURI INTERESTADUAL, que reuniu quatro mil escoteiros de todo o país,
durante a Semana da Pátria, no antigo Parque Imperial da Boa Vista.
Radiantes, 35 integrantes do Guia Lopes, embarc.aram as 4 h 30 rnin, de 1º de
junho, no barco a vapor ITAITÉ. O primeiro trecho do percurso foi vencido às 8
h do dia seguinte, com a chegada em Rio Grande. Após diversos
compromissos na cidade portuária, a viagem foi retomada e a felicidade que
tl"\rnO\/O I"\QOQt"l"\toirl"\Qfl"\i lontornonto r!OQonorot"onr!1"\ t"l"\rnl"\ rolato 1"\r!iáril"\·
L",,' •• \.A., "'" ....,,.., "''''''''''-',,'''' •• '-'v, ."'., '''''' •,,\.A' •• '-' •• L'" ""''''''\J\.At''''''''' """'". ''''''''', ....,....,•• ,'-' • "' ••.•••,,\.A '-' .•.••••••••••.•IV_

'Dia 12. Saímos da barra as 9 h. Mar muito agitado. Da nossa tropa todos
enjoaram. Alguns estiveram bastante mal (..... .).
Dia 13 - Alto mar . Alguns melhoraram, mas mar muito agitado. Esperamos
r.hAn~r A~t~ nnitA Am S~ntnR_ .. '-<:1-. ---- .. _ .• - - ... __ o •• --,.

O ITAITÉ acabou atracado no porto paulista um pouco depois, as 6 h do dia 14.
Mas o desembarque ocorreu somente às 13 h. A agradável estadía em Santos,



"Projeto para um acampamento de 5 dias e 4 noites a ser
realisado nos dias 20, 21, 22, 23 e 24 de Janeiro.

Cada Escoteiro que se inscrever pagará logo 5$000.
Os colegiaes deverão traser licença escrita de seus Paes.
Cada escoteiro comparecerá equipado de conformidade com as ordens em
vigor, conduzindo também um Saco vasio para servir de colchão.
Cada escoteiro levará em sua mochila: Roupa para mudar, toalha, sabão ou
sabonete, escova de dentes, agulha, linha, barbante.
No acampamento não será permitido ter consigo qualquer comestível.

Regras do acampamento.
1° Não sahir do Campo sem permissão.
2° Ser de uma obediencia indiscutível ao Chefe, Guias e Monitores.
3° Fazer o melhor possível a sua merenda, não sobrecarregando os

outros.
4° Não jogar nada pelo chão; todos os restos, cascas, papeis, e coisas

inúteis, lançar nas foças.
5° Só usar da Machadinha ou de faca, para serviços.
6° Só abandonar um trabalho de que tiver sido encarregado, depois de

termina-Io.
r Tratar com a maior cortesia os companheiros e as pessoas do local.
8° Trabalhar sempre para manter o campo em ordem.
9° Estar sempre de bom humor, não se aborrecer com as brincadeiras

dos outros nem faser queixas.
10° Nunca se atrasar em coisa alguma.
11° Os toques de apitos determinando ordens devem ser imeditamente

obedecidos" .

Nota - transcrito do original, no Primeiro Livro de Atas.



acabou compensando as dificuldades enfrentadas, na segunda parte do
percurso. A tropa visitou as belas praias José Menino e Guarujá, além da
histórica cidade de São Vicente. No dia seguinte, às 9 h, zarparam para a
c..apit~!feder~! onde desemb~rG~r~m em 1@ de junho,
A inauguração oficial do Ajuri aconteceu em 18 de junho, que se tornou um dia
histórico no Guia Lopes .. O acampamento da tropa foi o único a ser visitado
pelo presidente Getúlio Vargas que participou da abertura ..
Outro destaque foram os êxitos obtidos nas competições esportivas.
Nem tudo, entretanto, correu bem no evento. O programa do Ajuri foi tão mal
observado que ficamos neste dia 23 completamente inativos. Devo salientar
que todos os dias o programa foi reduzido % do total, isto é, apenas % foi
executado (»».
Modéstia à parte, porém, os gaúchos foram a alma do Ajuri, o resto foi só o
corpo, revela o diário.
O evento terminou em 25 de junho e, três dias depois, embarcou para o Rio
Grande do Sul - não sem antes visitar alguns pontos turístioos do Rio de
Janeiro, como a Praia de Copacabana e a cidade serrana de Petrópolis.
Novos enjôos acometeram os integrantes do Guia Lopes no trecho Santos- Rio
Grande. A chegada em Porto Alegre aconteceu em 1° de julho".



" No dia 20 de Janeiro partiram os escoteiros do Círculo Operário as 6,20, sob
a chefia dos Snrs. Mariante, Belmonte Macedo, Luiz Alencastro e Decio Botine,
em caminhão da 38 Região cedido pelo Snr. General José Joaquim de
Andrade, Comte. da Região, chegando a Belém Novo as 8,30 m, com chuva.
As 10,30 já estavamos acampados em 16 barracas do exercito com o nosso
pavilhão hasteado, tomando-se um superior 'café de chaleira'!".
Transcrição do original. Seguem detalhes do acampamento.
Um deles recordo inteiramente: "Dia 21 - Fogo do Conselho foi visitado por um
grupo do Tiro 318, que está acampado perto". Era o acampamento de
conclusão do Curso de 1939, dos reservistas do Exército, 28 classe, cerca de
600 alunos, sob o comando do Tenente Saldanha, mais conhecido como
Bólinha. Nosso Batalhão Ginasial, era integrado, na maioria por alunos do
Anchieta.

" 1939 - 02/03 - Reunião no Circulo Operário - decisão sobre a bandeira da
tropa - fundo verde com a mensagem CAMINHO A SEGUIR, em amarelo,
letreiro GUIA LOPES, da mesma cor, e uma flor-de-tis branca".

" 1939 - 09/04 - EM Canoas, entrega da bandeira da tropa, pela madrinha a
Exma. Sra. D.Heroína Ferreira da Silva".

" 1939 - 10/06 - 35 integrantes da Tropa Guia Lopes embarcaram às 10 horas
e 30 minutos, no vapor Itaité, da Companhia Nacional de Navegação Costeira,
com destino ao Rio de Janeiro, para participar, com destaque, do Ajuri
Internacional. Desembarque em 16/06/1939, e regresso em 01/07/1939".

"1941 A Tropa passou a reunir-se, no Salão da Igreja São Pedro.

O "Primeiro Livro de Atas da Tropa Guia Lopes", foi encerrado em 27/12/1941
com o relato do Conselho de Tropa, tendo como 'escriba' Jaime Hoenig.
Pode ser consultado no Museu do Grêmio Náutico União.
As atas seguintes não são sequenciais, não foram encardernadas, e a grande
maioria extraviadas.

Nos anos seguintes, as atividades da Tropa foram sendo gradativamente
diminuídas, e o patrimônio transferido para Sede Central da Federação dos
Escoteiros.



TROPA GNU - NÚCLEO DE ESCOTEIROS DO MAR

1941 - após a enchente de maio, iniciados os trabalhos de aterro para
recuperação do piso, nos fundos da Sede, danificado pela forte correnteza. Na
época, o chefe-escoteiro Fritz, começou a organizar uma Tropa de Escoteiros
do Mar.

1943 - 24/06 - O Núcleo de Escoteiros do Mar - Tropa GNU. é instalado na
Sede da Rua Voluntários da Pátria, em frente à rua Hoffmann, na torre do
chamado "Castelo Azul". Diretor - Túlio R. Bogo.
No local, em 1936 havia sido instalado o Departamento Feminino, tendo como
grandes colaboradores - Oswaldo Simão Deppermann, e José Rafael Alves de
Azambuja Júnior.

1945 - 25/07 - Convênio com a Sociedade Esportiva e Acampamentos,
sediada na Praia do Espírito Santo (Zona Sul), para atividades recreativas.

1946 - 09/07 - Ampliação do Salão de Ginástica, e localização do
Departamento Feminino na sala dos escoteiros, na torre do Castelo Azul.
Fechamento da Tropa GNU. Os três irmãos Saul, ingressaram na Tropa
Escoteira George Black, RS/1, da SOGIPA.

As fotos foram cedidas pelo amigo Nelson Saul, assim como as informações
sobre a Tropa GNU. Nada encontrei nos arquivos do União.

UNIÃO E O GUIA LOPES

1962 - 13/05 - O presidente do Grêmio Náutico União, Carlos Bento
Hofmeister, foi procurado por dirigentes da Tropa Escoteira Guia Lopes, os
chefes escoteiros Nelson Waterloo, Marco Aurélio Baumgarten de Azevedo e
Walace Lehnemann, tendo os mesmos sugerido a incorporação da Tropa ao
União.. A proposta foi imediatamente aceita, e a Tropa instalada
provisoriamente na sede Moinhos de Vento, num galpão de madeira,
construído durante as obras do Ginásio de Esporte, e inaugurado em 1957.

Escolha dos primeiros dirigentes até dezembro de 1963: Diretor de Escotismo -
Marco Aurélio Baumgarten de Azevedo, que por motivo de mudança para o
interior do Estado foi substituído pelo chefe Nelson Waterloo, e posteriormente
pelo chefe Tabajara Ricardo Pinto.
Outros chefes - Walace Lehnemann, Celso Ricardo da Silva, Eromar Minossi e
as senhoritas Maria Rosa Azevedo, Arliza Flores e Ana Iser.
Destaque no Grupo para a 'Alcatéia dos Lobinhos'
O Grupo Escoteiro Guia Lopes detém um valioso. patrimônio histórico - é a
segunda Tropa Escoteira fundada no Rio Grande do Sul.
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Acampamento em Belém Novo
Tropa Guia Lopes

20 de janeiro de 1939



Dia do Escoteiro
Porto Alegre - 23/04/1939
Stadium do Turner Bund

Bairro São João
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No mês de Junho, de 17 a 25, g escotismo nacional escreveu o capitulo
aureo de tua historia no Brasil. O "Ajuri Interestadual" realizado no
antigo parque imperial da Bôa Vista, reuniu .'1. 000 'escoteiros de lodos.
os recantos da çarta qeoqrafica de 1l0S.'}Q patria, unidos como um só

bloco, pela grandeza e felicidap.e do Brasil.

Visita do Presidente Dr. Getúlio Dornelles Vargas
Ajuri Inter-estadual

Acampamento da Tropa Guia Lopes
Petrópolis - Rio de Janeiro

18 de junho de 1939



SER ESCOTEIRO

Mandado imprimir pela
LIGA DE DEFSA NACIONAL

Núcleo de Cruz Alta
Rio Grande do Sul

1939

Vanda Ribeiro de Freitas

Ser escoteiro ...é ter dentro do peito
Uma alma nobre e um coração afeito
Á conquista de belos ideais.
É conseguir a crença verdadeira
De haver honrado da melhor maneira
O nome sacratíssimo dos Paes !

Ser escoteiro é ter na juventude
Um acendrado amor pela virtude
E a devoção sincera do dever,
É ser leal, audaz e generoso,
De animo forte e espírito bondoso
Saber lutar para melhor vencer!

É venerar a pátria estremecida
Dando por ela si preciso a vida
Da batalha no tetrico furor!
Mas desejar a toda a humanidade
A doçura da paz pela igualdade
Unindo os povos pelo mesmo amor!

Transcrito do original, encartado no livro - "Primeiro Livro de Atas da Tropa
Guia Lopes".



-
I NA "ÜUI'NTA DA BOA! VISTA,.',
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Os Escoteiros do Rio Grande do Sul ao redor da grande mesa de pedra
no momento da refeição,. . .;

••

Parque Imperial da Boa Vista
Petrópolis - Rio de Janeiro

Ajuri Inter-estadual
Tropa Escoteira Guia Lopes

18 de junho de 1939





Semana da Pátria - Parque Farroupilha - 1939
Ao fundo o Colégio Militar

Barraca da Tropa Guia Lopes - Pronto Atendimento





TROPA GNU - ESCOTEIROS DO MAR

CHEFE - Fritz (moreno, falava alemão)

ESCOTEIROS:

Nelson Ruben Saul
Sady Arthur Saul
Renato Paulo Saul
Hélio De Rose
Milton Antoniazzi
Jolecy Bernardes
Flávio Herlein
Nelson Lorenzoni
Valdir Eichenberg
Antenor .
Edgar .

O Chefe Harry Millius, ligado ao Núcleo de Escoteiros do Mar, de Rio
Grande, participou de muitas atividades da Tropa GNU.



Morro do Sabiá - Sítio do Chefe Harry Millius
Flávio - Chefe Fritz, - ? - Chefe Harry - Antenor, Hélio, - ?

Renato, Nelson, - ? -Milton



Excursão ao Morro do Sabiá
Tropa GNU



13/12/1944 - Dia da Marinha - Parque Farroupilha
Nautimodelismo - Tropa GNU .

Míni-modelo construido pelo escoteiro ,Nelson Ruben Saul

13/12/1944 - Dia da Marinha - Parque Farroupilha
Lago - Nautimodelismo



1 - Rebocador Triunfo
Chefe Fritz, Edgar, Jolecy Bernardes, Antenor

Renato e Nelson



1- Rebocador iunfo
Chefe Fritz, Edgar, Jolecy Bemardes, Antenor

Renato e Nelson

2 - Cais do Porto - Semana da Pátria
Uniforme de gala

Sady, - ?, - Hélio, - ?
? - Renato, - ?, -Milton Antoniazzi

3 - Morro do Sabiá - Sítio do Chefe Harry illius
Flávio, - Ch~fe F~ - 7, Chefe a e - ?

4 - 1944- Semana da Pátria
Porta-bandeira - Sady Arthur Saul

5 - Chefe Fritz, - Flávio, - Hélio, - Antenor, - Sady
?, - Renato, - Nelson, - Mi~ton

6 - Batelão dos Escoteiros - Margem do Guaíba
Timão - Chefe Fritz

Proa - Nelson Ruben Saul

7 - 0210211944 - Procissão de Nossa Sen ora dos
Rebocador Colombo - Chefe arry

8 - Morro do Sabiá
Último à direita - Nelson Lorenzoni (ajoelhado)

9 - ?, - Flávio, Chefe Fritz, - Antenor
Hélio - Nelson

10- Excursão ao Morro do Sabiá
Chefe Fritz

11- Praça da Matriz - Escadaria



1 - Rebocador Triunfo
Chefe Fritz, Edgar, Jolecy Bernardes, Antenor

Renato e Nelson

2 - Cais do Porto - Semana da Pátria
Uniforme de gala

Sady, - ?, - Hélio, - ?
? - Renato, - ?, -Milton Antoniazzi

---------~

3 - Morro do Sabiá - Sítio do Chefe Harry Millius
-Flávio, - Chefe Fritz, - ?, Chefe Harry, - Antenor, Hélio, - ?

4 - 1944 - Semana da Pátria
Porta-bandeira - Sady Arthur Saul

5 - Chefe Fritz, - Flávio, - Hélio, - Antenor, - Sady
?, - Renato, - Nelson, - Mi~ton

6 - Batelão dos Escoteiros - Margem do Guaíba
Timão - Chefe Fritz

Proa - Nelson Ruben Saul

7 - 02/02/1944 - Procissão de Nossa Senhora dos Navegantes
Rebocador Colombo - Chefe Harry Millius

8 - Morro do Sabiá
Último à direita - Nelson Lorenzoni (ajoelhado)

9 - ?, - Flávio, Chefe Fritz, - Antenor
Hélio - Nelson

10 - Excursão ao Morro do Sabiá
Chefe Fritz

11 - Praça da Matriz - Escadaria

12 - Excursão à Ponta Grossa (local vizinho ao Recanto da VARIG)
Chefe Fritz, - Antenor, - Hélio, - Edgar

Nelson, - ?, - ?, -Valdir
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ATIVIDADES DO GRUPO ESCOTEIRO GUIA LOPES

1963 - janeiro - participação no Acampamento Internacional de Patrulhas -
AIP, no Parque Saint Hilaire, em Viamão. Barracas grandes, do exército.
Guia Lopes - Chefe - Walace Lehnemann, alguns dos escoteiros: Alexandre
Schneiders Silva, Carlos de Weterle Bonow, Otávio Augusto Boni Licht, ?
Mazzocatto, Fernando ?, e Julien Ferreira (foto).

1965 - 03/04 - Integrando as comemorações do 59° aniversário de fundação
do Grêmio Náutico União, foi realizada festivamente a cerimônia de 'tomada de
posse' de uma área na rua João Obino, e a colocação da pedra fundamental da
nova sede do Grupo Escoteiro Guia Lopes, além da inauguração de um quadro
de azulejos comemorando a participação do Grupo no Acampamento
Internacional de Patrulhas de 1963 (A.I.P.), e o plantío de uma muda de ipê
amarelo pela senhora Vina Steigleder de Souza, esposa do patrono do União,
sr. Archimimo Magnus de Souza. Presentes o coronel Álvaro Gonçalves, novo
presidente da Região dos Escoteiros do Rio Grande do Sul e o general
Armando Cattani, presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Náutico
União, que proferiu o discurso oficial.
A construção da sede do Departamento de Escotismo,deverá ser iniciada pelos
novos dirigentes do União.

1965 - Constituída a 'Associação de Pais de Escoteiros do Grupo Guia Lopes'.
Primeiro presidente - Silvio Bonow. Poucos meses após, foi substituído por
Tranquilo Paulo Gobbi.

1965 - vários acampamentos no Sitio Jacarandá, cedido pelas famílias Boni-
Licht, no Morro de Sant'Ana, avenida Protásio Alves n° 10.087.

1965 - segundo semestre - Tratativas junto à Federação das Bandeirantes do
Rio Grande do Sul, para instalar um grupo no União, tendo até sido lembrado o
nome do saudoso primeiro patrono Darcy Vignoli. para padrinho.

-
1965 - outubro - o presidente José Gavioli Sobrinho transferiu o Grupo
Escoteiro Guia Lopes para a sede Alto Petrópolis, num galpão junto ao pórtico,
na rua João Obino n° 300. Ótimas condições para ampliar as atividades
ambientais.



ANO DE 1965

As atividades foram rein íc íadas ern 1::; d('
111arçOe a partir de maio desdobrar-se-a a tem-
parada. de torneios e campeonatos Internos en-
tre cs diversos Grupos Filiados.

13) ESCOTISMO

Continua em franca e progressiva ati-
vidade o Grupo de Escoteiros «Guia Lo-
pes». Por falta de local adequado e satís-
fatório exerceu suas atividades na Sede
dos Moinhos de Vento, em acanhado pa-
vilhão sito no térreo da ala esquerda do
Ginásio. Com a aquisição de mais 1,5 hec-
tares junto a Sede de Alto Petrópolis, em
caráter definitivo será construída a sede
do Departamento de Escotismo, à altura
da tradição patrimonial de nosso clube.

Até 31 de dezembro de 1963 exerceu
as funções de Diretor de Escotismo o Che-
fe Marco Aurélio Baurngarten de Azevedo
que indo residir no interior do Estado foi
substituído pelo Chefe Nelson WaterIoo e
posteriormente pelo Chefe Tabajara Ricar-
do Pinto. São ainda Chefes os S1's. 'VaI-
lace Lelmcmann, Celso Ricardo da Silva,
Eromar Minossi e Srtas. Marta Rosa Aze-
vedo, Arliza Ftôres e Ana Iser. O desta-
que do grupo é a concorrida e futurosa
alcateia de «lobinhos» que é cor,stituida
de excelente matéria pí.'ima para os qua-
dros dirigentes do futuro.

Há dois anos foi constituída a «Asso-
ciação dos Pais' dos Escoteiros do Grupo
Guia Lopes» que muito tem se interessa-
do e colaborado na solução dos problemas
do escotismo unionista. O primeiro Pre-
sidente da Associação foi o Dr, Sílvio Bo-
now que teve no, Sr. Tranqüilo Paulo Gob-
bi seu sucessor Je entusiasta titular.

Além das' atividades normais. de instrução.
várias excursões foram efetuadas. mas a ativa
participação do grupo no Acampamento Inter-
nacional de Patrulha efetuado em Pôrto Ale-
gre, no Parque «Sa int Hillairc» em setembro
de 1963, foi o aconye9Jnento maior.

Dia 3 de abrili~nlTbo. integrando as come-
morações do 59'" aniversário de fundação do
G. N. União, foi feita a solenidade de tomada
de posse da área anexa à sede de Alto Petró-
polis e colocacão simbólica da pedra fundamen-
tal da nova sede do Grupo de Escoteiros, inau-
gUl~ação de quadro de azulejos remernorando a
participação do grupo no A.I.P. de 1963 e
plantio da árvore comemorat.iva, um cIpê a-
marelo», considerada a árvore t ípíca do Brasil.
Entre os presentes o CE\1. Álv.~ro GOllçalves, ~.
Vice Presideute do G. N. Umao e novo Prest-
dente da Região dos Escoteiros do Rio Gran-
(12 do Sul. Gcn. Armando Catt an i. Presidente
do C. D. que proferiu a oração oficial à .jrvor0
c a Sra. Viria Souza. espõsa do nosso Patrono
Sr. Arcl1imimo Magnus de Souza, que presidiu
u plantio da árvore.

A construçâo da nova sede do departamento
será em breve. COi.TIO um dos primeiros atos
pat r í moniais da nova administração de nosso,
clube.

BANDEIRANTISMO

Estamos mantendo permanente conta-
to com a direcão da Federação das Ban-
deirantes do IÚo G. do Sul no sentido de
instalar um agrupamento desse esplêndi-
do e eãucativo movimento em nosso clu-
be. Nossa intenção é denominá-I o «Gene-
ral Darei Vignoli» em homenagem ao nos-
so saudoso Patrono, eminente patrício e
líder do civismo em nossa terra.



1967 - abril - Acampamento de três dias na Vila Elza - 40 escoteiros e
lobinhos.

1967 - julho - Visita de Patrulha à Cidade de Júlio de Castilhos - dez dias.

1967 - 25/11 - Acampamento Modelo, na Sede Alto Petrópolis. Chefe Walace
Lehnemann.

1968 - 04 a 11/01 - I Festival da Serra, em Canela. Tropa Sênior. Troféu
Eficiência de Campo e Troféu Sênior Sul/1968.

1968 - 10 Acampamento dos escoteiros no Morro Pelado, e dos 'Iobinhos' na
nova Sede do Guia Lopes, na Ilha do Pavão.
"Com a conquista dessa nova sede, também será criado no União, o Grupo de
Escoteiros do Mar, para o que o Diretor do Departamento conseguiu trazer
para o União, o chefe Werner, juntamente com cinco escoteiros seniores, que
irá organizar essa atividade. Não será difícil, porque ele era o chefe dos
escoteiros do ar, grupo extinto em Porto Alegre".

1968 - 13 a 20/06 - Na Guanabara - Tropa Sênior participando da Grande
Aventura Arraial Sênior.

1968 - 20 a 29/06 - Em Canoas, Monitores e Sub-monitores do Grupo
Escoteiro Guia Lopes.

1968 - setembro - Departamento de Escotismo - Escoteiros do Mar.
Magnífica Sede na Ilha do Pavão onde está sendo recuperada uma canoa
canadense - C2, sob a supervisão do Chefe Werner, para incentivar atividades
de canoagem (foto).



Inf. Mens. Set/68 n° 15

DEPARTAMENTO DE ESCOTISMO

Escoteiros do 'Mar : Situado na Ilha do
Pavão, esta magnífica séde (foto acima)
foi destinada pelo clube aos escoteiros do
mar, juntamente com um «barco» que está
sendo recuperado sob a supervisão do chefe
Werner.
Escoteiros- de Terra: Os «seniors» Joaber,
Edson, Nilson e Luiz Fernando, de 9 a 23
de julho, conquistaram para o grupo Guia
Lopes, o troféu máximo, no «Acampamento
das Agulhas Negras»,
Os «juniors» apenas monitores, por sua
vez, a exemplo dos «seniors», no acampa-
mento regional de Canôas, com uma des-
tacada atuação fizeram jus a todos os tro-
féus em disputa.
Parabéns a êles,
A «escoteríade» (competição interna) rea-
lizada em agôsto, foi venci da pela patru-
lha Pantera. O prêmio Teotônia de Ouro
tem uma história interessante de uma ca-
minhada em Copacabana.
O Lobinho Rudin Grabin Júnior, conquis-
tando a 2:' cstrêla, é o primeiro lobínho a
alcançar êsse grau, no grupo Guia Lopes.
_A chefia do Grupo comunica que as íns-
criçõss estão abertas tanto para os esco-
teiros de terra como de mar, êstes porém,
e.cciusivamente para sócios e dependentes.

O local é a sede do Alto Petrópolis, aos
sábados, das 15 às 17 horas: COTI1 o chefe
Ita!o.
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foto, um belíssimo trabalho de montagem de «cozinha de campanha»,
em acampamento do Grupo Guia Lopes, efetuado no Alto Petrópolis

DEPARTAMENTO DE ESCOTISMO:
Êste mês nossos escoteiros estarão em

grande atividade. De 13 a 20, a tropa
Senior, representará o «nosso União» na
«Grande Aventura Anual Senior», no Es-
tado da Guanabara e de 20 a 29 nossos mo-
nitores e sub-monitores participarão do
«Acampamento Gaúcho de Patrulhas», que
se efetivará em Canoas.

Os troféus «Melhor Patrulha'> e melhor
«Canto de Patrulha», foram conquistados
respectivamente pelas Patrulhas Leão e
Pantera. Dentro da programação das fes-
tas juninas, que tiveram grande animação,
pelo elevado número de pais dêsses jovens
houve ainda a solenidade de «Promessa» de
novos «escoteiros» e «lobinhos», realizada
dia 29 de junho na pitoresca sede de Alto
Petrópolis.



/
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SEDE ALTO PETRÓPOLlS
'TORRE DE OBSERVAÇÃO
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1970 - 25/01 - Assunção, Paraguai - "Jamboree Pan-Americano de Escotismo
da América", sob o lema - 'PAZ Y CONFRATYERNIDAD', no Jardim Botânico,
na Ciudad de Lona, mais de 2.000 escoteiros. Participação do Grupo Escoteiro
Guia Lopes.

Tropa Escoteira Guia Lopes
Cascatinha do Fiúza

Viamão
19 de julho de 1975

1977 - outubro - Reunião do Conselho de Planos e Construções do União.
Aprovação do projeto da sede do Departamento de Escotismo, na Ilha do
Pavão, aproveitando área coberta já existente (projetada para canchas de
bocha mas com problemas de altura). A outra metade será usada pela oficina
de reparação e construção de barcos.
1981 - março - Boletim Informativo do União.
'Escoteiros, em breve com sede nova'"



1978
\ ' Janeiro - UNIÃO,órgão de interesse do quadro social, ano 1, n° 4:

"ESCOTEIROSNA ILHA
Contando com a presença de grande número de associados,

procedeu-se, no dia 18 de dezembro, a cerimônia de inauguração da sede
do Departamento de Escotismo. As instalações da nova sede, pelo seu
esmero e capricho, causaram ótima impressão. A sede dos escoteiros
situa-se na Ilha do Pavão.

1978 - 26/01 a 01/02 - Em Viamão, no Parque Saint Hilaire - Acampamento
Internacional de Patrulhas - AIP/78, promovido pela UEB. Participação do
Grupo Escoteiro Guia Lopes.
3.000 escoteiros do Brasil e do exterior.

Outubro - Reunião do Conselho de Planos e Construções. Apreciação do
Projeto da Sede Provisória do Departamento de Escotismo na Ilha do
Pavão..

Dezembro - UNIÃO, órgão de interesse do quadro social, ano 1, n° 3:
"Vá ver o que lhe espera na Ilha do Pavão.

18/12 - Inauguração da Sede do Departamento de Escotismo, numa das
casas antes usadas pelos funcionários.
Valiosa contribuição dos escoteiros para a nova sede.
Diretor de Escotismo - Armando Antônio de Negri.

1979 - 04/07 - Chá do Departamento de Escotismo, na Sede Moinhos de
Vento.

1981 - março - No Parque Saint Hilaire - IV Jamboree Panamericano - IV
.JAM-PAN - 6.000 participantes.
O Grupo Escoteiro Guia Lopes foi representado por duas patrulhas, totalizando
12jovens: ,
André Cecchini, José RenatOMeister, Paulinho Wilson, Alberto Seidler, Pietro
Marlon, Gerson Cecchini, Aní da Silva, João José da Rocha Neto" Fernando
Osório, Antonio Carlos Smith Junior, Luiz Tarragô e Fernando Hendler.

1981 - maio - Prossegue a construção da nova sede. Gastos até o presente
- Cr$ 2.857:000,00.

1981 - junho - Boletim Informativo do União - "A Sede dos Escoteiros é mais
uma atração da ilha".

1981 - dezembro - O Grupo Escoteiro Guia Lopes conta atualmente com mais
de 100 participantes,de todas as idades.

1982 - 11/12 - Inauguração festiva da nova sede dois escóteiros. Projeto do
arquiteto Roberto Py da Silveira. Custo da obra - Cr$ 6.500.000,00.
Revestimento externo com costaneiras horizontais, estilo Forte Apache.
O patrono do União, Archimimo Magnus de Souza, e esposa Vina Steigleder de
Souza, cortaram a fita inaugural.



GRUPO ESCOTEIRO GUIA LOPES
1982 - 11/12

Inauguração da nova sede
Ilha do Pavão

Presidente do G.N.União - Anton Karl Biedermann
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Piscina e sede dos escoteiros
, J

o atrações na Dha do Pavão
tígtou os atos inaugurais
que tiveram início com en-
trega da piscina. Obra que
teve um custo de 20 mi-
lhões de cruzeiros e foi en-
tregue exatamente no dia
em que se comemorava 40
anos de inauguração da pri-
meira piscina do clube,
construída na sede do Moi-
nhos de Ventos. Tão logo
foi liberada para o'banho a
piscina - lago da Ilha do
Pavão teve comprovada
toda a receptivióade do pú-
blico que imediatamente
ocupou seus espaços 'e
completou a festa inaugu-
ral. Construída numa ela-

Embora com uma estru-
invejável em suas três

o Grêmio Náutico
não pára de acres-
novas alternativas
,r no complexo sócio

esportivo distribuído no
Moinhos de Vento, Alto Pe-
t..nnnlt ••e Ilha doPavão.

na Inauguraçlo
Escoteiros Guia Lopes

reira, ao sul da ilha, a pis-
cina ocupa uma área de 800
metros quadrados e sua
profundidade máxima é de
1 metro e 45centímetros. O
-funcionamento é de terça-
feira'" domingo,
Do sul da ilha os con-

vidados foram conduzidos
para o setor norte, onde o
Grupo de Escoteiros Guia
Lopes-encontrava - se per-
filado na espera de receber.
sua nova sede. "Uma velha
dívida que hoje resgatamos
com nossos escoteiros",
conforme afirmou o presi-
dente Anton Karl Bieder-
mann ao convidar o Pa-

trono Archimimo Magnus
de Souza e sua esposa para
cortarem a fita inaugural
da sede construida em eos-
taneira e no estilo "forte-
Apache", Para dar me-
lhores condições aos seus
associados na prática do
escotismo, o GN União in-
vestiu 6 milhões e 500mil
cruzeiros na construção da
referid9. sede que foi proje-
tada pelo Arquiteto Rober-
to Py da Silvelra. Durante
a visltação os integrantes
do Grupo Guia Lopes reu-
niram - se em torno de um
imenso bolo e apagaram as
velinhas que simbolizavam
a passagem de seu 44° ani-
versário de fundação.
Ao final da tarde o presi-

dente Anton Karl Bieder-
mann mostrava - se satis-
feito com a receptividade
do quadro social em rela-
ção às duas obras recém-
inauguradas. A próxima
etapa será o erguimento da
nova sede social em Alto
Petrópolis, cujas fundações
devem começar muito em
breve.
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1983 - julho - Calgary, Canadá - 15° Jamboree Mundial. Previsão de 10.000
escoteiros de todo o mundo. Delegação do Brasil - 120 escoteiros.
Representação do Grupo Escoteiro Guia Lopes:
José Antonio Vasconcellos Ferreira - chefe de grupo;
José Renato Meister - assistente de chefia; e
Fernando Martinez Passos - pioneiro.

1983 - agosto - O Departamento de Escotismo do Grêmio Náutico União, com
seu Grupo Escoteiro Guia Lopes, iniciou estudos para ter todos os seus ramos
mistos, ou seja com a presença de meninas (Iobinhos, escoteiros e seniores).

1983 - setembro - Início dos estudos para a inclusão de meninas no Grupo
Escoteiro Guia Lopes, iniciando pelos 'Iobinhos'. Matricula atual do Grupo - 75.

1984 - Dia do Escoteiro, comemorado com a 'I ESCOTERíADE de Porto
Alegre'. Nas competições, vitórias do Guia Lopes.

1984 - Durante a Páscoa, Acampamento do Guia Lopes, na cidade de Pedro
Osório.

1984 - 17/06 - Feijoada da Teotônia, do Grupo Escoteiro Guia Lopes, na Sede
Ilha do Pavão.

1984 - 23/06 - Festa Junina do Guia Lopes, na Sede Moinhos de Vento, em
parceria com outros Departamentos do União.

1984 - Com o tema "Caçada no Jângal", os 'Iobinhos' realizaram o 1°
Acantomento, no Centro de Demonstração Aplicada, em Viamão.

1984 - 08/10 - Posse do novo Diretor de Escotismo - Pedro Luiz Dias Moraes.

1984 - 02 a 04/11 - 11 Acampamento de Grupo no ano de 1984, em São
Francisco de Paula. Tema: Renascer da Teotônia.

1984 - "Acantonamento do Lobo Macanudo", de lobinhos e lobinhas. Passeio
ao Parque Knorr.

1987 - Acampamento do Grupo Escoteiro Guia Lopes, no Sítio Boa Vista, em
Viamão

1988 - fevereiro - No Chile, em Lautaro, 700 quilômetros ao sul de Santiago,
os chefes escoteiros João Luiz, Tisiane, Passos e João Paulo, participaram do
'River Moot' , promovido pela Asociación de Guias e Scouts do Chile.
Delegação gaúcha - 12 escoteiros.

1988 - abril - Elevação do nível do piso da sede - um metro. Melhor
escoamento da água' vizinha. Inauguração incluída nos festejos das
comemorações do 82° aniversário de fundação do União.

1988 - 10/04 - Conclusão da reforma total da Sede dos Escoteiros.
---



Parque Educativo

o Projeto Parque Educativo, implantado na Sede Ilha do Pa-
vão do Grêmio Náutico União pelo médico Henrique Licht, es-
tá em fase de conclusão da primeira etapa. Os trabalhos prosse-
guem normalmente, sendo que no mês de maio passado foram
plantadas, nos três hectares destinados ao empreendimento, mais
50 mudas de essências vegetais nativas, frutíferas e floríferas, ad-
quiridas na Fundação Zoobotânica do Rio ,Grande do Sul.
O #gealizador e coordenador do projeto lembra que qualquer

sugestão ou idéia voltada para a melhoria do plano é recebida
com grande satisfação, assim como a participação efetiva de unio-
nistas no trabalho, Por falar em participação efetiva, salienta, no
inicio deste mês, passou a integrar sua equipe de trabalho uma
"alcatéia" (patrulha mirim) do Grupo de Escoteiros Guia Lopes
de Grêmio Náutico União, que possui sede próxima ao Parque
Educativo. Emocionado, Licht conta que em pouco tempo as
crianças poderão colher frutas ao mesmo tempo em que serão
esclarecidas sobre o período e a forma de como fazê-Io. Concla-
ma, no entanto, a todos os unionistas para que, ao visitarem a -
Sede Ilha do Pavão, cheguem até o parque.
Para Henrique Licht, o trabalho realizado até o momento já

pode ser-considerado como "coroado de êxito", tanto pela ma-
teriàlização da idéia como pelas impressões deixadas em um li-
vro aberto pam este fim, por todos aqueles que visitam a Ilha
e testemunham mais une.empreendímento do Grêmio Náutico
União VOltadopara o Homem - Social e Racional- jntegrado
à natureza e preocupado com Habitat.
A inauguração do Parque Educativo está prevista para o dia

23 de setembro próximo.
i



1989 - junho - No Curso de Adestramento Preliminar ~a UEB, participaram ?S
Coordenadores do Grupo Escoteiro Guia Lopes - Heitor, Rosaura de ASSIS,
Luiz Henrique Panichi, Beatriz Panichi, Ceno Odilo Kops e Vera Franzmann.

1989 - 08/07 - Feijoada da Teotônia, do Guia Lopes, na Sede Ilha do Pavão.

1994 - 15 a 19/12 - V AJURI DO MAR, na sede Ilha do Pavão, promovido
pela União dos Escoteiros do Brasil - UEB. Atuação destacada do Grupo
Escoteiro Guia Lopes.

1995 - 09/07 - 178 Feijoada da Teotônia, na sede Ilha do Pavão" promovida
pelo Departamento de Escotismo.

2000 - 30/03 - Participação dos festejos pela compra pelo União, da sede do
Clube de Regatas Almirante Barroso, vizinha ao Norte. Presentes o patrono, o
presidente e oito ex-presidentes. A área será incorporada ao Parque Educativo-
Ecológico, e receberá um planejamento imediato para possibilitar a ampliação
das atividades escoteiras ambientais.

2002 - Criação da FOLHA GUIA LOPES, Jornal do Grupo Escoteiro Guias
Lopes/2 RS.

2004 - 14/08 - Olimpíada Regional Pioneira em Porto Alegre. Participação
destacada da representação do Guia Lopes.

2004 - 21/08 - Assembléia Geral Extraordinária, na sede ilha do Pavão.
Aprovação do novo estatuto pelos membros da diretoria, chefes escoteiros,
pais e mães de escoteiros, e integrantes do grupo com mais de 18 anos. As
alterações foram necessárias para o enquadramento dentro das diretrizes da
União dos Escoteiros do Brasil e do novo Código Civil Brasileiro.
Diretor-presidente do Guia Lopes - Roberto Pitsch.

2004 -28/08 e 04109 - Conselho da Clã de Pioneiros do Guia Lopes. Eleição
do Conselho Administrativo:
Presidente - Fábio Terres
Vice-presidente - Andréia Outra
Secretária - Manuela Kanan
Diretor de Patrimônio - Arthur Oliveira.

2004 - 11/09 - Instituição do 'Troféu Teotônia/Folha Guia Lopes' para
homenagear, anualmente, integrantes e colaboradores destacados do Grupo
Escoteiro Guia Lopes.

2004 - 07/12 - Realizaçâo exitosa do '1° Carreteiro Escoteiro', na sede Ilha do
Pavão.
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Escoteiros acampam na Dha .do Pavão
2- é 1( o l/o!?/J- - ~?-I C) ?/-1 qCJ '-I- ' ,. -,-t ., Paulo FrankeníZH

OS esco erros seguem as ordens de c .•• ,.

chefes e coordenadores.

Cada patrulha foi convidada a
trazer uma muda de alguma planta
tIplca de seu Estado. "Eles vão
plantar tudo aqui na Ilha do Pa-

_ vâo", conta Alexandre Stuepp,
coordenador do acampamento. A
integração com a natureza começa
na denominaçãodas patrulhas. To-
das elas são batizadas com nomes
de animais que habitam águas do-
ces ou salgadas. "Escolhemos o cis-
ne porque ele é vaidoso e elegante",
conta Aiala Braga Copque, moni-
tora do Grupo Escoteiro do Mar
Marcílio Dias.

PREVENÇÃO - Este ano, o núme-
ro de grupos femininos presentes
surpreendeu os organizadores. "A
participação feminina cresce a cada
ano", diz Antônio Ca~los Hoff
presidente da Assembléia Nacional
da União dos Escoteiros do Brasil.
"Isso é muito bom", completa. As
meninas obedecem às mesmas re-
gras dos meninos. "Queremos evi-
tar qualquer discriminação", afir-
ma Hoff.

A programação do encontro
também inclui informações sobre
as formas de contágio e os cuidados
com a Aids. Escoteiros ligados ao
Grupo .de Apoio à Prevenção da
Aids (Gapa) estão dando palestras e
distribuindo preservativos aos par-
ticipantes. "A Aids também está
entre as nossas preocupações" ex-
plica Stuepp. '

oAtividades ecológicas e
passeios de barco fazem
parte da programação do
encontro com a presença
de grupos de oito Estados

ÂNGELA RAVAZZOLO

A Ilha do Pavão está lotada de
barracas de todas as cores e tama-
nhos. Desde o último sábado, 500
escoteiros estão navegando nas
águas doces do Guaíba. O 5° En-
contro Nacional dos Escoteiros do
Mar está reunindo grupos de oito
Estados brasileiros, do Rio Grande
do Sul até o Pará. Sotaques e cos-
tumes diferentes misturam-se entre
as brincadeiras e as atividades do
encontro que termina nessa -quar-
ta-feira.

Pela primeira vez o Rio Grande'
do Sul é sede de uma reunião na-
cional como essa. Todos os outros
encontros foram no Rio de Janeiro.
A estréia dos gaúchos promete ser
movimentada. Passeios de barco
no Guaíba, atividades ecológicas,
palestras sobre a Aids e aulas de
mergulho estão previstas napro-
gramação. O burburinhoe o clima
de festa no sábado à tarde já ser-
viam como indícios de muita agita-
ção na ilha nesses diàs. Mas a ani-
mação convive de perto com a dis-
ciplina. Além de horários rígidos,

As ATIVIDADES DE UM ESCOTEIRO DO MAR
o Lições básicas de navegação
O Noções para operar um rádio amador
O Aulas de natação
O Pesca
O Informações sobre a fauna e a flora de mares, rios e lagoas

Brincadeiras: a /lha do Pavão serve de cenário para as variadas atividades dos escoteiros do mar reunidos no Estado

Paulistas e baianas brincam no Guaiba
As representantes do Grupo Es-

coteiro do Mar Colégio do Carmo
vivem em Santos, uma cidade por-
tuária, mas 'costumam ter pouco
contato com o mar. As águas doces
do Guaíba fascinaram essas cinco
paulistas que participam do acam-
pamento. "Estamos com muito
vontade de começar as atividades
aquáticas", conta Janaína Macha-
do, a monitora do grupo. "Lá não
temos espaços como esse".

Além do Guaíba, as garotas
também se surpreenderam com o
sol quente. "A gente trouxe cober-

tores, luvas e blusas de lã", diverte-
se Janaína. As notícias na televisão
sobre a frente fria da semana pas-
sada motivaram as mães das esco-
teiras a encherem as malas com
roupas de inverno. "Agora estão
faltando roupas de verão", brin-
cam.

No refeitório da Ilha do Pavão, o
doce de banana servido surpreen-
deu a baiana Andréia dos Santos,
de 13 anos. "Nunca vi disso", resu-
me a escoteira, sem disfarçar um
sorriso. "O sotaque daqui também
é estranho", completa. Apesar das

diferenças culturais, as cinco garo-
tas do Grupo Escoteiro do Mar
Marcílio Dias já se sentem à vonta-
de no Rio Grande do Sul.

As baianas acordam cedo e se
aprontam para o café da manhã a
partir das 6h30min. Seguem à risca
as regras do acampamento. Mas o
cumprimento desses horários nem
sempre é fácil. "Às vezes dá uma
preguiça de sair da cama", confessa
a monitora da patrulha, Aiala Bra-
ga Copque, de 14 anos. "Um pouco
de preguiça não faz mal a nin-
guém", brinca.
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ÍTENS ARA AVALIAÇÃO:

- Escoteiros sócios, dependentes e não sócios.

- Maior participação no Parque Educativo-Ecológico - Tarefas definidas. Relação já
entregue há vários meses. Colaboração habitual e expontânea.

- Nova Sede - detalhamento sobre o uso. Muro de arrimo. Trapiche.

- Locais para acampamentos (novas áreas). Limpeza após a utilização.

- Queimadas (totalmente proibídas). Fogo de Conselho. Churrasqueiras e Fomo.

- Taquaras.

- Buracos (segurança).

- Zelar pelas placas de identificação e tutores de vegetais menores.

- Alimentação de pássaros.

- Irrigação.

- Limpeza em geral (papéis, plásticos, galhos e ramos).

- Vigilância sobre a depredação e vandalismo.

- Frutas, consumidas quando maduras e educadamente.

- Projetos submetidos previamente ao Diretor da Sede Ilha do Pavão.

- Lotação das barcas.

- Criatividade escoteira (mesas, bancos, fogões etc). Exposição permanente.

- Manutenção e limpeza das praias (Milagre, Barroso e Blneário ).

MINHA MAIOR ASPIRAÇÃO - que todos os integrantes do Grupo Escoteiro Guia Lopes
e seus familiares, sejam AMIGOS E VIGILANTES participativos do Parque Educativo-
Ecológico, um patrimônio ambienta! do Grêmio Náutico União.

~%~
Henrique Licht

02ÇJ~J



Senhoras e Senhores.

No sentido de facilitar e abreviar os trabalhos desta reunião, tomei a iniciativa de
escrever o seguinte:

GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO
GRUPO ESCOTEIRO GUIA LOPES

Desde 1978, ano da transferência da Sede do Grupo Escoteiro Guia Lopes,
de Alto Petrópolis para a Ilha do Pavão, ainda não foram definidos os direitos e os
deveres dos escoteiros (e de seus convidados), relativos aos usos dos prédios,
instalações, transporte, solo, fauna e flora, dos eventos sociais, e das promoções
de intercâmbio com outros grupos escoteiros e convidados.

Considerando que os escoteiros são associados do União ou dependentes,
todas as suas atividades nas sedes estão definidas no Estatuto e no Regimento
Interno. Entretanto, a Sede Ilha do Pavão integra o Parque Estadual Delta do
Jacuí, e todas as atividades projetadas para a área, especialmente as ecológicas,
são fiscalizadas pela SEMA, DEFAP, APA DELTA DO JACUI, FEPAM, IBAMA,
SMAM, PATRAM e CAPITANíA DOS PORTOS.

Desde 1988 está sendo implantado o Parque Educativo-Ecológico cujo
projeto foi devidamente aprovado pelo Presidente do União e órgãos
ambientalistas.

A maior integração dos escoteiros ao Parque é inadiável, com tarefas
devidamente acertadas, além da participação efetiva para abreviar a inauguração
da nova sede, já autorizada pelo Presidente e o Conselho de Planos e
Construções.

Para elaborar o projeto relativo aos usos da Sede Ilha do Pavão, e
especialmente do Parque Educativo-Recreativo, o Diretor da Sede Edú João de
Deus, convidou os conselheiros Newton de Oliveira, Sérgio Henrique Claser e
Henrique Licht, e o Diretor do Grupo Escoteiro Guia Lopes, Roberto Pitsch e seus
auxiliares, para uma reunião no dia 25 do corrente mês, as 9 horas e trinta
minutos, na Sede Ilha do Pavão. Na oportunidade serão debatidos os usos da
Sede pelos escoteiros, e esclarecidas todas as dúvidas existentes e as
responsabilidades neste particular. O relatório da reunião e as propostas
aprovadas serão encaminhadas ao Presidente do União, Evaldo Rodrigues de
Oliveira, para avaliação e definição.

Proponho para coordenar a reunião, o associado mais antigo Sérgio
Henrique Claser, e um dos escoteiros para secretário.

Atenciosamente,

~~~
Henrique Licht
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GRUPO ESCOTEIRO GUIA LOPES
SEDE ILHA DO PAVÃO

_ INAUGURAÇÃO DE PLACA COMEMORATIVA
AQUISIÇAO DA AREA DO CLUBE DE REGATAS ALMIRANTE BARROSO
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,/ OLHA GUIA LOPES
Jornal do Grupo Escoteiro Guia Lopes /,2RS - Grêmio Náutico União - sede Ilha do Pavão

ANO3 N°27 Porto Alegre, setembro de 2004. Distribuição gratuita

Estatuto do grupo é adaptado
ao novo Código Civil

Luis Gustavo Machado

Com o objetivo de atualizar a estrutura jurídica e
administrativa do Guia Lopes, foi aprovado em Assembléia
Extraordinária, realizada no dia 21 de agosto, na sede Ilha do Pavão,
o Novo Estatuto do grupo. Os pais, chefes, membros da diretoria e

, jovens maiores de 18 anos, presentes à reunião, aprovaram por
unanimidade o novo regimento. As alterações foram feitas seguindo
orientação da União dos Escoteiros do Brasil (UEB). As normas
aprovadas estão de acordo com o novo Código Civil Brasileiro.

De acordo com o Diretor Presidente do Guia Lopes, Roberto
Pitsch, as modificações permitirão a tomada de medidas
administrativas com maior independência e transparência. "Além de
cobertura legal para as nossas ações, temos agora maior clareza
quanto às responsabilidades dos dirigentes", explica.

MODIFICAÇÕES NA ELEIÇÃO PARA
PRIMOS Página 4

Lobinhos escolhem novos Primos através de voto eletrônico.

JUVENTUDE
Presidente do Conselho

Estadual de Juventude visita o
grupo. Página 5

TROFÉU
Lançado o troféu "Teotônia /

Folha Guia Lopes". Página 5

CLÃ GUIA LOPES NO
OLIMPIO

Pioneiros do Guia Lopes
participam da Olimpíada
Regional Pioneira. Página 3

CONSELHO DE CLÃ
Conselho marca o início das

atividades do segundo semestre
para os pioneiros do Guia Lopes.
Página 6

ATIVIDADES
MATEIRAS

Tropa Escoteira realiza
atividades mateiras em Ivoti.
Página 4

PILHAS E BATERIAS
Guia Lopes arrecada pilhas e

baterias usadas. Página 5

UMA VIDA DE ESCOTISMO
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Palavra da Diretoria

Trabalho voluntário
o Movimento Escoteiro é

caracterizado, entre outros aspectos,
pela ação de voluntários adultos.
Chefias, diretoria, pais e outros
"agregados", todos têm um papel
fundamental dentro do Grupo
Escoteiro. As Chefias, atuando
diretamente na educação não formal
dos jovens, têm a responsabilidade de
ajudar a formar o caráter, além de
transmitir o conhecimento técnico do
Escotismo. Daí a importância do
incentivo à participação dos chefes nos
cursos de formação. Neste segundo
semestre, tivemos a satisfação de ter
mais alguns dos nossos chefes nos
cursos da UEB.

"O Grupo Escoteiro Guia
Lopes tem o privilégio de

ter voluntários"

Os pais também fazem parte
do Grupo Escoteiro, mesmo aqueles
que não estão presentes todos os
sábados na sede. Afinal, o escotismo
também se faz em casa. Os valores
transmitidos pelo Movimento só
encontram força quando são praticados
no cotidiano dos jovens. Por isso o
trabalho dos pais é tão importante. A
participação dos pais em qualquer
atividade só faz nosso grupo crescer.

O Grupo Escoteiro Guia
Lopes tem o privilégio de ter
voluntários que não são pais ou
parentes dos jovens, mas que estão ali
para contribuir como podem. O
trabalho de todos, por menor que seja,
é de grande valor e sempre incentivado.

Nós, da Diretoria, fazemos o
trabalho "burocrático" com vontade e
dedicação, tendo em mente sempre a
preocupação de oferecer o melhor para
os jovens. Estamos sempre abertos para
idéias novas, críticas ou sugestões.

E assim que podemos crescer.
Sem a participação de todos não
seríamos nada, não seríamos um
Grupo.

Sempre alerta para servir o melhor
possível.

Editorial

Responsabilidade com a
democracia

A Alcatéia Guia Lopes deu
exemplo de participação democrática ao
escolher, através de voto direto e
secreto, os novos Primos de Matilha. As
crianças demonstraram conhecimento e
interesse na hora de definir os
candidatos que irão auxiliar os Velhos
Lobos, durante as atividades do segundo
semestre.

O compromisso com o
escotismo e a postura dos lobos que
participaram da disputa, foram
avaliados por uma Alcatéia atenta e
responsável.

A campanha eleitoral, que
desta vez começou uma semana antes
do pleito, foi recheada de criatividade e
bom humor. Cada concorrente
demonstrou por intermédio de cartazes
e panfletos, sinceridade e entusiasmo
para ocupar a função mais importante
da Matilha.

As vésperas dos brasileiros
irem às urnas para a escolha dos novos
prefeitos e vereadores, as crianças do
Guia Lopes demonstraram como é
importante valorizar o exercício
democrático.

Cana do leitor
folhaguialopes@hotmail.com

o JORNAL DO GRUPO
Apesar de ser um jornal pequeno, é
muito bem diagramado, tem textos
limpos e agradáveis. Observo também a
preocupação de seus responsáveis ;m
proporcionar entretenimento. As fotos
que estão sempre presentes no jornal
apresentam aos leitores informações
visuais importantes.
Bianca Ramos, estagiária de
jornalismo e integrante da equipe
de imprensa do GNU.

CRESCIMENTO
Acompanho o crescimento do jornal e
noto a dedicação de sua equipe para
torná-Io cada vez melhor. Minha
sugestão é que os membros do
movimento participem da FOLHA
GUIA LOPES, apresentando idéias,
matérias e sugestões de pautas. Acho
que isso contribuiria e, muito com a
equipe de redação.
Silvan Pasqualotto, pai do
escoteiro Ricardo Pasqualotto.

PARECER
Acho a FOLHA GUIA LOPES um
excelente meio de comunicação entre
pais e escoteiros. O jornal expõe as
atividades de cada seção do grupo, bem
como as opiniões referentes a elas.
Adriana Pitsch, mãe do escoteiro
Guilherme Pitsch.

Os interessados em participar
da coluna Carta do Leitor podem enviar
mensagens para o e-mail
folhaguialopes@hotmail.com.

FOLHA GUIA LOPES
EXPEDIENTE

Coordenador:
Luis Gustavo Machado

Igustavomachado@yahoo.com.br

Coordenadora Adjunta:
Manuela Kanan

gaea 4ever@hotmail.com
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FOLHA GUIA LOPES ATIVIDADES I GERAL

Clã Guia Lopes se destaca no
Olimpio

No dia 14 de agosto, o Clã Guia Lopes participou da Olimpíada Regional
~ Pioneira (Olimpio). Os jogos foram realizados no Clube Gondoleiros e no Colégio

Anchieta. Os pioneiros do Guia Lopes participaram da atividade em conjunto com
- o Georg Black. Os dois Clãs ficaram em segundo lugar no quadro geral de
_ medalhas. A primeira colocação ficou com a equipe do Gondoleiros.

Entre os esportes e jogos escoteiros, o destaque ficou por conta do
- atletismo. Na corrida dos 400 metros masculino e feminino, a equipe formada
_ pelo Guia Lopes e Georg Black obteve o primeiro lugar. O resultado positivo

também se repetiu nos 100 metros rasos e no revezamento 4x100.
Confira o desempenho dos pioneiros na tabela abaixo.

Felipe Araújo, Carlos
Júni or , Kerley Becker, Corrida de Revezamento
Manuela Kanan
Carlos Júnior , Kerley
Becker, Manuela Kanan e Cabo de Guerra
dois pioneiros do Georg
Black
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Ponto a Ponto

AGASALHOS: A Campanha do Agasalho
2004, coordenada pelo Guia Lopes em
conjunto com Grêmio Náutico União (GNU),
encerrou na segunda quinzena de setembro. O
projeto beneficiou uma série de entidades
assistenciais. Durante o desenvolvimento da
campanha, foram disponibilizados postos de
doações nas três sedes do clube. As empresas
Elevato e Listel, também participaram da
mobilização.
UNIFORMES: O Banco de Uniformes do
Guia Lopes continua esperando doações. O
projeto foi criado pela Diretora Administrativa,
Gabriela Santurio. O objetivo é arrecadar entre
lobinhos, escoteiros, seniores e pioneiros,
peças de uniforme em desuso para serem
reaproveitadas. As doações podem ser feitas na
Sala de Reuniões do grupo.
RIFAS: O sorteio do computador AMD XP
2000, rifado pelo Guia Lopes, ocorrerá no dia
25 de setembro através da Loteria Federal. Os
integrantes do grupo deverão entregar o talão
com todos os números vendidos, na secretaria
do grupo ou para as chefias, até o dia 18 de
setembro.
COMUNICAÇÃO: A Supervisora de
Conteúdos do jornal FOLHA GUIA LOPES,
Helena Prates, assumiu no dia II setembro a
Diretora de Comunicação do Guia Lopes.
60 ANOS: Os Diretores Roberto Pistch e
Helena Prates representaram o Guia Lopes na
festa que comemorou os 60 anos de existência
Grupo Escoteiro Manoel da Nóbrega. O evento
aconteceu no dia 11 de setembro nas
dependências do Colégio Anchieta.
VISITA: A Alcatéia Guia Lopes recebeu no
dia II de setembro, na sede Ilha do Pavão, a
visita dos lobinhos do Grupo Escoteiro Caio
Viana Martins.
RECRUTAMENTO: O Grêmio Náutico
União lançou em agosto uma campanha para
atrair novos escoteiros. Com o slogan "Venha
para aventura", a proposta enfoca basicamente
crianças com idade para ser lobinho.
MUTIRÃO: O Clã Guia Lopes estará
participando nos dias 18 e 19 de setembro, em
Antônio Prado, do Mutirão Regional Pioneiro.
O evento, que acontece anualmente, reúne
pioneiros de diversas regiões do Rio Grande do
Sul.
SITE: A página do Guia Lopes na internet,
encontra-se em fase de conclusão. A
construção do site está sobre a
responsabilidade da guia Bruna Bado.
CONSELHO DE TROPA: Em agosto a
Tropa Sênior mudou suas monitorias. A guia
Bruna Bado assumiu a monitoria da Patrulha
Seival e Letícia Karpinski a sub-monitoria. Na
Patrulha Açorianos, os seniores Vinícius
Motter e Cláudio Soares assumiram,
respectivamente, as funções de monitor e sub-
monitor.
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Novidades marcam a escolha dos novos
Primos da Alcatéia

Escoteiros realizam
atividades mateiras

em Ivoti
Nos dias 28 e 29 de agosto, a

Tropa Escoteira realizou um
acampamento de pioneirias em Ivoti.
A atividade aconteceu no sítio do ex-
escoteiro Renato Meister. Os chefes e
escoteiros montaram acampamento
padrão. As patrulhas Águia e Lobo
tiveram que se juntar, devido à
pequena quantidade de elementos.

A Tropa visitou a colônia
japonesa de Ivoti. Na noite de
sábado, os escoteiros se reuniram em
volta de uma fogueira, onde foram
discutidos temas como a história do
escotismo e a vida de Baden Powell.

Foi um acampamento de
integração onde não houve jogos.
Porém, as atividades mateiras e os
ranchos contaram pontos para uma
competição entre patrulhas.

Durante a inspeção das
barracas, os doces e lanches
individuais foram recolhidos e
serviram como prêmio para a
patrulha vencedora da atividade.

A campanha para Primos fez com que a sede do grupo ficasse repleta de cartazes.

Os lobinhos e lobinhas do Guia Lopes foram às urnas no dia 21 de
agosto para a escolha dos novos Primos de Matilha. Os lobos Gabriel
Dornelles, Lucas Santurio, Matheus Dick Lee e Gabriela Maltz foram os
quatro mais votados e assumiram, respectivamente, as Matilhas Amarela,
Branca, Cinza e Marrom.

Neste semestre, o processo eleitoral apresentou modificações
significativas em relação a disputas anteriores. Os candidatos concorreram
independentemente das Matilhas, as campanhas iniciaram uma semana
antes da eleição e o voto foi eletrônico.

Os dez concorrentes demonstraram criatividade na elaboração dos
materiais de campanha. A fachada da sede do grupo ficou repleta de
cartazes com os mais diversos slogans. Para conquistar o voto não foram
medidos esforços através de mensagens, propostas e compromissos
propagados em forma de rimas, acrósticos e textos bem humorados.

Horas antes do início da votação, os candidatos participaram de um
debate onde foram questionados porque estavam concorrendo a Primo e o
que significava espírito escoteiro. Os eleitores puderam observar a ~ostura
dos concorrentes e a visão que eles possuíam em relação ao movimento
escoteiro.

O processo eleitoral aconteceu na secretaria do grupo. Foi utilizado
um computador para a realização dos votos. O resultado foi divulgado
minutos depois que o último lobinho votou.

De acordo com o Akelá, Luís Gustavo Machado, as modificações
tornaram o pleito muito mais interessante para as crianças. "O interes~e na
elaboração das campanhas e na participação da escolha dos novos Pnmos
foram visivelmente maiores do que em eleições anteriores", conclui.

Mande uma mensagem
para a equipe do jornal ~~.w~.~fI1
Folha Guia Lopes.
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Folha Guia Lopes
lança troféu de

incentivo
No dia 11 de setembro, a equipe do

jornal FOLHA GUIA LOPES apresentou aos
chefes e diretores, o troféu "Teotônia / Folha
Guia Lopes". A iniciativa tem como objetivo
homenagear os integrantes do grupo que mais
se destacarem ao longo do segundo semestre de
2004. A divulgação dos vencedores ocorrerá
durante a festa de aniversário do Guia Lopes,
em dezembro.

Haverá três premiações por seção e
quatro por grupo. Os lobinhos, escoteiro,
seniores e pioneiros irão disputar por Ramo os
troféus Assiduidade, Graduações e Espírito
Escoteiro. Os chefes e assistentes de todas as
seções concorrerão às categorias de Melhor
Programação, Melhor Chefe e Melhor
Assistente. Os pais que colaboram nas
atividades do grupo poderão conquistar o troféu
Melhor Pai de Apoio.

A avaliação dos jovens e pais
voluntários será feita pelos escotistas. Os
troféus correspondentes aos chefes e assistentes
serão avaliados pelos jovens.

Campanha
arrecada pilhas e

baterias
As pilhas e baterias contêm substâncias

. tóxicas como cádmio, chumbo, zinco e
mercúrio, prejudiciais à saúde do homem e ao
meio ambiente. Estes materiais devem passar
por processo de recic\agem, quando possível, ou
serem depositados em locais adequados, para
que seus componentes tóxicos recebam
tratamento.

Pensando nisso, o Grupo Escoteiro
Guia Lopes iniciou uma campanha para coleta
de pilhas e baterias usadas. Os integrantes do
grupo podem depositar estes materiais no posto
montado na sala do Clã Pioneiro Guia Lopes.

Segundo a coordenadora da campanha,
Andréia Dutra, a maiona das pessoas
desconhecem os prejuízos que as pilhas e
baterias causam ao meio ambiente, e muitas
vezes não sabem como descarta-Ias. "A
campanha foi criada com o objetivo de recolher
e dar um destino às pilhas e baterias
normalmente jogadas no lixo comum", explica.

Presidente do Conselho Estadual de
Juventude visita o Guia Lopes

No dia 11 de setembro, o Guia Lopes recebeu a visita do presidente
do Conselho Estadual de Políticas Públicas de Juventude (CPPJ), Moisés
Barboza. Na ocasião, os seniores e pioneiros tiveram a oportunidade de
conhecer algumas ações e iniciativas desenvolvidas pelo Conselho, no Rio
Grande do Sul. Moisés incentivou o grupo a participar do CPPJ, através da
elaboração e desenvolvimento de projetos de cunho social.

O Conselho tem por finalidade discutir problemas e questões de
interesse dos jovens. O CPPJ está diretamente ligado ao gabinete do vice-
governador do Estado, e busca gerar oportunidades de formação cultural,
profissional e de lazer junto à juventude gaúcha.

Mais informações podem ser obtidas por intermédio do e-mail
conselhodejuventude@gvg.rs.gov.br .

Moisés Barboza incentiva o grupo a participar do CPPJ.

FOLHA GUIA LOPES
Há 2 anos trazendo
informações sobre os
diferentes ramos do nosso
Grupo Escoteiro.

mailto:conselhodejuventude@gvg.rs.gov.br
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Clã avalia projetos e elege nova COMAD
o Conselho de Clã,

realizado nos dias 28 de agosto e 4
de setembro, na sede Ilha do Pavão,
marcou o início das atividades do
segundo semestre para os Pioneiros
do Guia Lopes. A reunião serviu
para a elaboração e análise de
projetos desenvolvidos pela seção,
avaliação dos cargos da Comissão
Administrativa (COMAD) e
eleições. O pioneiro Fábio Terres foi
aclamado presidente, e ficará a
frente do Clã Guia Lopes ao longo
dos próximos meses. Andréia Dutra
ocupará a função de vice-Presidente,
Manuela Kanan a de secretária e
Arthur Oliveira, desenvolverá a
função de Diretor de Patrimônio.

CORREÇÃO:

Ao contrário do que foi escrito na
página 6 da edição de agosto, o ex-
pioneiro Felipe Araújo já havia
completado 21 anos quando a
matéria "Clã Guia Lopes escolhe
novos lideres 'foi publicada.

o que diz o ex-presidente do Clã, Felipe Araújo, sobre
as realizações do Ramo durante o primeiro semestre:

Procuramos tirar do papel os projetos que o Clã já havia
elaborado em semestres anteriores. Existiam muitas idéias
e poucas realizações, nosso objetivo foi concretizar todas
as propostas. Os pioneiros que participaram das atividades
no primeiro semestre demonstraram interesse, disposição e
espírito escoteiro durante a execução de todos os
trabalhos. Já em termos de graduação o Clã deixou a
desejar. Todos possuíam capacidade para o
desenvolvimento de etapas, mas parece que faltou
motivação.

o que diz o novo presidente do Clã, Fábio Terres, em
relação aos caminhos que os pioneiros irão trilhar
durante o segundo semestre:

Pretendemos aperfeiçoar o trabalho já desenvolvido no
primeiro semestre, corrigindo eventuais falhas e apostando
na motivação dos seniores que estão passando para
pioneiro. No que se refere a projetos, o Clã possui cinco
equipes de interesse, todas com o objetivo de elaborar
trabalhos voltados à comunidade. Entre as propostas, está
a criação de uma campanha a ser desenvolvida em
conjunto com o União, que visa a arrecadação de
brinquedos para o Natal. Em relação a graduações, não
acredito que o Clã tenha fracassado ao longo do semestre
anterior. Durante os próximos meses vamos procurar
motivar ainda mais os pioneiros para a conquista de etapas.

Campanha de doação
de livros

QUEM GOSTA
DE LER
AGRADECE

Central de coleto! Sala de Retmióes
Grupo Escoteiro Guia topes "UMAVIDADUSCOIISMO"
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OQUEE
JAMBOREE?

o XII Jamboree Pan-americano está chegando. Mas, na
c.- realidade o que significa um Jamboree?
é..- O Jamboree é um grande acampamento de escoteiros.
Existem três tipos: o mundial, que envolvem todos os paises onde

- o escotismo é praticado, o pan-americano, cujos participantes são
~ os paises da América Latina, e os nacionais, que participam
:...somente os escoteiros do Brasil.

Todos os jovens ficam acampados em sub-campos. As
!.- atividades são diversas, bem como as ações comunitárias, trilhas
:...ecológicas e festas de integração. Existe a criação de uma Aldeia
~ Mundial de Conservacionismo, onde são preparadas bases com
diversos temas, desde cidadania até tecnologia.

-' A alimentação é servida em um refeitório central ou por
-' tropas. Os banheiros são montados próximos das barracas, para a
.-' higiene pessoal dos participantes. Os sub-campos costumam
possuir um responsável, que ajuda na resolução de problemas e

0/ incentiva a integração.
0/ Sem dúvida participar de um Jamboree é uma experiência
." inesquecível e única, que faz com que todos os jovens voltem
mais solidários e conscientes de seu papel na sociedade.

ha
I as

Preserve essa idéia,
respeite omeio ambiente.

Posto de coleta:
Sala do Clã Pioneiro Guia Lopes

Grupo Escoteiro Guia Lopes
"UMA VIDA DE ESCOTISMO"

Arroz na Moranga

Ingredientes e material:

-MORANGA
-ARROZ
-ÁGUA
- TEMPEROS PARA O ARROZ
-FACA

Modo de preparar:
Selecione uma moranga e, faça uma tampa
com cerca de 7 cm de altura. Retire todo o
miolo e coloque o arroz, a água e os temperos.
Leve ao fogo como se fosse uma panela .
Quando pronto, o arroz vai adquirir o sabor da
moranga. Uma dica fácil e muito nutritiva.



OLHA GUIA LOPES VALE LEMBRAR: Aos sábados a barca
da sede Ilha do Pavão circula a cada 30
min pela manhã e 60 min à tarde. Fique

___________ ~------- ••••---------. ligado para não se atrasar às atividades.
Porto Alegre, setembro de 2004.

Conquistas do Mês Aniversários do Mês

ALCATÉIA:

Gabriela Maltz - Especialidade de
música nível 1 / Lucas Pereira -
Promessa / lury Andrade
Promessa

TROPA ESCOTEIRA:

Cíntia Burille Especialidade
Informática nível 1, Artesanato
nível 2 e ano de boa atividade

TROPA SÊNIOR:

Paulo Motter - Especialidade de
Línguas nível 3

Sete Eflos
Descubra os sete erros nos

escoteirinhos.

DESENHO 01

DESENHO 02

Nossa mascote, deseja
a todos os aniversariantes,

muitas felicidades!

Dia 07 Natália Magno Galdino
(escotei ra)

Dia 10 Carlos Alberto M. Rocha
Junior (pioneiro)

Dia 15 Lucas Amaral Santúrio
(lobinho)

Dia 15 Bruna Puggina Lima
(guia)

Dia 17 Jacques Souza Jardim
(escotista)

Dia 18 Brenda Louise Sevante
(Iobinha)

Dia 20 Kerley Liana Lehnen
Becker (senior)

Dia 22 Vitor Moterle Piva
(Iobinho)

Dia 26 Patrícia Silvia Winck
(escotei ra)

Dia 28 Cíntia Burille (escoteira)

Cruzadas Escoteiras

Dicas Culturais
LIVRO: EDUCANDO MENINOS
Esta obra esclarece as dúvidas mais
comuns sobre as questões biológicas,
comportamentais e educacionais,
constituindo-se num manual
indispensável para aqueles que estão
envolvidos na cnaçao de novas
gerações de homens. Passo a passo irá
revelar as diferenças marcantes entre
meninos e meninas e a melhor maneira
de conduzi-Ios, num aprendizado
constante. Idade: Pais e educadores I
Editora Mundo Cristão I Classificação:
Comportamento e família

LIVRO: SENTENÇA DE MORTE
Esta aventura começa com o massacre
de uma aldeia ianomâmi, em Roraima,
da qual resta apenas uma testemunha:
Curumim. O indiozinho passa a ser
perseguido e a turma estabelece
correspondência com estudantes de
todo o Brasil para ajudá-Io e salvar sua
vida. Idade: 9 à 11 anos I 184 pág. I
Editora Scipione I Classificação: Ética e
meio ambiente IAutor: Stella Carr

CINEMA: REI ARTHUR
Aventura, história e política se misturam
para desmistificar o Rei Artur e os
Cavaleiros da Távola Redonda. Nome
'original: King Arthur I Censura: Livre I
Categoria: Aventura I Direção: Antoine
Fuqua I Elenco: Clive Owen e Stephen
Dillane

1. Volta do ... , nó usado na descida de árvores.
2. Mês de aniversário do GE Guia Lopes.
3. Em que posição nasce o sol.
4. Ramo com jovens entre 18 e 21 anos.
5. Uma das cores do lenço escoteiro do Guia Lopes.
6. Construindo a ... , UEB 2004.
7. Ponto cardeal em que o sol se põe.
8. O que o escoteiro é dos animais e das plantas.
9. Elemento responsável pelos primeiros socorros da
patrulha.
10. Aquele que representa o monitor em sua
ausência.

RESPOSTAS: 1.Salteador 12.Dezembro 13. Leste 1 1
4.Pioneiro 15.AzuI/6.Paz 17.0este 18.Amigo 1
9.Enfermeiro 11O.Submonitor
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Traje: Social
Indispensável a apresentação deste convite.

Confirmação de presença até o dia 03 de dezembro,
Através do telefone (51)3025.3810

Jantar em comemoração aos io
I anos do Grupo Escoteiro Guia topes

.. --------._--- .-._----~



Associado
N° de Matrícula:

Não-associado

33" Feijoada
da Teotônia

10 de julho. às 12h30
Sede Ilha do Pavão

Associado
NO de Matrícula:

Não-associado

33" Feijoada
da Teotônia

11 de julho. às 12h30
Sede Ilha do Pavão

•
Domingo, 10 de julho às 12h30 ~ O 11
Grêmio Náutico União sede Ilha do Pavão. Estacionamento: Cais do Porto

Não-associado RS23.00. associados RS18.00 e crianças até 10 anos RS10.00



2011 - Do Relatório Anual da União dos Escoteiros do Brasil- U.E.B.:
" Grupos Escoteiros no Brasil- 1.127, 69.477 escoteiros".

DIRIGENTES

1962 - maio até 31/12/1963 - Marco Aurélio Baumgarten de Azevedo.
Nelson Waterloo
Tabajara Ricardo Pinto

1965 - 1967:Tranqüilo Paulo Gobbi
1967 - 1969 - :ítalo Diogo da Silva
1969 - 1971 - ítalo Diogo da silva
1971 - 1973 - ítalo Diogo da Silva
1973 - 1975 - ítalo Diogo da silva
1975 - 1977: Salvador Horácio Vizotto
1977 - 1979 Armando Antonio de Negri
1979 - 1981: Armando Antonio de Negri (posse em 31/05 ?)
1981 - 1983: Armando Antonio de Negri (janeiro de 1982 era Pedro de los

Santos) ?
1983 - 1985: Pedro Luiz Dias Moraes
1985 -1987: Ceno Odilo Kops
1987 - 1989: Ceno Odilo Kops
1989 - até 15/12/1990 - João de Deus Felizardo
1990/15/12 - Luiz Henrique Panichi depois Ceno Odilo Kops ?
1992/15/10 - João de Deus Felizardo
1994/15/12 - João de Deus Felizardo
1996/15/12 - João Edgar Becker
1998/15/12 - Luis Fernando Fitz
2000/15/12 - Luis Fernando Fitz
2002/15/12 - José Sérgio de Araújo até 04/11/2004, sendo substituído por

Roberto Pitsch
2004/ 15/12 -Roberto Pitsch
2006/15/12 - Antonio Ciríaco Sobrinho
2008/15/12 - Antonio Ciríaco Sobrinho
201 0/(jif.l12 -

NOTA - por obséquio, colabore corrigindo alguma falha, e incluindo novos
dados históricos do Grupo Escoteiro Guia Lopes (documentos e fotos).



2013/2014
Diretor Presidente - Breno Nunes Dias

Dr. Licht, boa tarde!
. Conforme' havia me comentado; segue a relação com a pesquisa de todos os
presidentes do Grupo Escoteiro Guia Lopes.
Consegui consolidar com os nossos conhecimentos e com alguns amigos. Espero
ajudar.

Abraços e Sempre Alerta!
Guilherme Dreyer
Diretor Financeiro'
Grupo Escoteiro Guia Lopes

Um Natal repleto de paz e amo muita saúde energias e sucesso!

/

Diretor Aormrustranvo - tverson, Lamargo

2005/2006
Diretor Presidente - Roberto Pitsch
Diretor Financeiro - Arcione Piva
Diretor Administrativo - Rosane Melchiona

2004 I

Diretor Presidente - Roberto Pitsch
Diretor Financeiro - Arcione Piva
Diretor Administrativo - Rosane Melchibna

2003
Diretor Presidente - Sergio Araújo
Diretor Financeiro -
Diretor Administrativo -

2001/2002
Diretor Presidente - Luis Fernandq Fitz
Diretor Financeiro - Breno Nunes Dias Neto
Diretor Administrativo - Ronaldo Melchiona Torres

1999/2000
Diretor Presidente - Luis Fernando Fitz
Diretor Financeiro - Breno Nunes Dias Neto
Diretor Administrativo - Ronaldo Melchiona Torres

1997/1998
Diretor Presidente - José Becker
Diretor Financeiro - Luiz Henrique Panichi
Diretor Administrativo -.

1995/1996
Diretor Presidente - João de Deus Felizardo
Diretor Financeiro -, Regina Cramer
Diretor Administrativo - Lyii Henrique Panichi

1993/1994
Diretor Presidente - João de Deus Felizardo
Diretor Financeiro - Eugênio Cramer
Diretor Administrativo - Luiz Henrique Panichi



ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA

Ao quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às dez horas, na
sala de reuniões da sede do Grupo Escoteiro Guia Lopes, na Ilha do Pavão, foi
aberta a Assembléia de Grupo conforme edital, sob primeira chamada. Devido
ao baixo número de presentes, foi esperado o tempo hábil para a segunda
chamada. As dez horas e trinta minutos foi realizada a segunda chamada,
iniciando assim a Assembléia com os presentes que assinam a lista de
presentes que acompanha esta ata. A chefe Suzete explica e expõe o
interesse do Grupo Escoteiro Guia Lopes ativar o Clube da Flor de Liz. Chefe
Ciriaco também expôs a importância do Clube da Flor de Liz dentro do Grupo
Escoteiro Guia Lopes e do Grêmio Náutico União. Oficialmente o atual
presidente Chefe Ciriaco da abertura à Assembléia, passando a palavra e o
comando ao Chefe Jorge Audy, que irá secretariar a assembléia. O chefe
Jorge inicia com uma saudação a bandeira e a oração. O Diretor Financeiro
Rober Martins inicia a prestação de contas, explicando como é realizado o
cálculo das receitas e despesas do Grupo Escoteiro Guia Lopes. Os números
foram disponibilizados aos presentes na' Assembléia através de um
computador. Chefe Breno Dias auxiliou na explanação destes dados. Foi
exposto a importância da manutenção atualizada das mensalidades. Os dados
numéricos e seus cálculos da movimentação financeira foram colocadas a
disposição para consulta de todos. Sob estas condições, os presentes na
Assembléia aprovaram as contas da administração por unanimidade. Chefe
Suzete aborda a importância em manter as mensalidades atualizadas,
principalmente porque no próximo ano o acesso a Ilha do Pavão será restrito
aos que não estão em dia com as mensalidades. Chefe Suzete aborda sobre a
questão dos amigos-convidados dos jovens escoteiros que vem experimentar
a atividade escoteira. Para participar das atividades é obrigatório ter os dados
dos responsáveis e que seja preenchida uma autorização provisória. Estes
dados devem ser passados ao chefe da sessão onde esta criança participará.
Chefe Breno aborda sobre os avanços no sistema computacíonal que auxilia
na gestão financeira. Chefe Breno aborda sobre o SIGUE - Sistema de
Informação e Gerenciamento para Unidades Escoteiras, da UEB - União dos
Escoteiros do Brasil. O Conselho Fiscal presente aprova as contas da gestão.
Chefe Jorge passa a palavra ao Rober, atual Diretor Financeiro e presidente
da Comissão Eleitoral que inicia lendo o Edital de Convocação da Assembléia.
Rober lê os candidatos da chapa única que concorre a atual diretoria e os
candidatos ao Conselho Fiscal. Rober coloca a disposição da Assembléia a



palavra para alguma impugnação ou manifestação. Nada foi pronunciado.
Desde modo, foram éleitos por aclamação, em conformidade com o
Regulamento Geral do Grupo Escoteiro Guia Lopes, a Chefe Suzete
Guimarães como Diretora de Escotismo, Chefe Guilherme Dreyer como Diretor
Financeiro e o Chefe Breno Dias como Diretor Administrativo. Como Conselho
Fiscal foram eleitos Raul Culau, Antonio Ciriaco e Adriana Wolffenbuttel como
titulares e como suplentes o Raul Rodrigues, Tailane Lemos e Nádia Polidoro.
Chefe Ciriaco realiza um pronunciamento sobre o histórico de suas duas
gestões e sobre a importância do apoio a diretoria eleita, além do espaço a

. conquistar dentro do Grêmio Náutico União. Após a palma escoteira, Chefe
Suzete manifesta-se como Presidente. Como meta aspira chegar ao número
de cem jovens inscritos. Foi abordado a questão do acesso ao clube na
portaria mediante a roleta elou impressão digital. Presidente Suzete aborda
sobre a necessidade de investimento em material escoteiro de qualidade,
como barracas e outros, bem como a reforma da cozinha. Chefe Breno expõe
sobre a necessidade da participação efetiva de pais em tarefas burocráticas,
para que os voluntários com formação escoteira possam auxiliar diretamente
nas atividades com os jovens. Efrain Golbert, pai de jovem do ramo sênior,
expõe que gostaria de se manifestar colocando a sua satisfação e felicidade o
atual processo de transição entre as diretorias. Também vê como positivo o
amadurecimento em relação ao vínculo - com o Grêmio Náutico União.
Reconhece que a atual diretoria foi eleita por sua capacidade e

. reconhecimento. Chefe Ciriaco expõe que apresentou ao Presidente do
Grêmio Náutico União,em visita pessoal, os diretores eleitos, que eram
naquele momento ainda candidatos. Diretor Financeiro eleito Dreyer
manifesta-se com palavras de otimismo para o crescimento do Grupo
Escoteiro Guia Lopes. Chefe Suzete aborda a questão da festa de aniversário
do Grupo Escoteiro Guia Lopes, que acontecerá na data de dez de dezembro.
Chefe Jorge divulga a criação do site oficial do Grupo Escoteiro Guia Lopes -
www.guialopes.com.br - contendo todas as informações referentes ao grupo·.
Finalizo aqui esta ata, Adriana Nunes WoJffenbuttel.

http://www.guialopes.com.br


Domingo
12 de maio,
às 12h30min
Ilha do Pavão

Haverá Cerimônia
de Bandeira às 12h

Associados: R$ 20 (a partir de 11 anos),
R$ 15 (até 10 anos)

Não associados: R$ 25 (a partir de 11 anos),
R$ 20,00 (até 10 anos)

Traje: Esporte

14/07/Z013
às 1Zh30mil'l
Ilha do Pavã«,

Associados: R$ 20 .
(a partir de 11 anos),
R$ 15 (até 10 anos)

Não associados: R$ 25
(a partir de 11 anos),

R$20,00 (até 10 anos)



Os melhores agradecimentos aos informantes

Carlos Bonow
Danilo Marcos Stefani

Ênio Aguzzolli
Nelson Saul

Otávio Augusto Boni Licht
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os DESAFÍOS PARA

UMA VIDA MELHOR

A RELAÇÃO CONSIGO MESMO

Pretendemos que a criança e o jovem

aprendam a fazer opções, a descobrir

conquistar.

Propomos que os jovens se r eal+zern pessoalmente

por meio de urna relação de se rvi ço ao próximo.

Esta apr-ericlizagerri para a vida em sociedade educa

para o be,,., cornurn , perrrut e ciesc ob rir o sentido da

vida corrru nit ária e incentiva as atitudes de solidariedade

e cl.errrocr ac ia . Aquele que cresce no Esc ot isrn o é urn

cidadão livre, que respeita a líber dacle alheia, interessado

erri humanizar o rrrunclo , em construir a história e criar

u rna nova sociedade, participativa e fraterna.
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Dr. Enio Paulo Aguzzoli
CREMERS 6769

Cardiologia • Eletrocardiografia • Ergometria
Mapa· Clínica geral •.

Medicina Desportiva • Biomecamca

CHECK-UP
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Rua Prof. Annes Ias, E ·1. enioaguzzoli@yahoo.com. rPorto Alegre· RS - -mau:
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Grupo Escoteiro Guia Lopes - 002/RS
Av. Mauá, 1050 - Armazém C3 - Doca 01

CEP: 90010-110 - PortoAlegre/RS - BRASIL
Fone: (51) 3025.3800 - www.gnu.com.br

http://www.gnu.com.br

