
No dia 18 de fevereiro de 2014 reuniram-se na sede do GE Tiradentes, no Parque da 
Água Branca,  os representantes  das alcateias do 9º  distrito:  Juliana (GE Tiradentes), 
Renato  (GE  Tabapuã),  Rosangela  e  Kelly  (GE  Palmeiras),  Elaine  (GE  Araguaçu)  e 
Alexandre (GE Quarupe), para discutir os seguintes assuntos: 1) novo coordenador do 
Ramo Lobinho do distrito; 2) avaliação das atividades realizadas em 2013; e 3) Proposta  
de atividades para calendário  2014. A chefe Juliana iniciou a reunião informando que 
assumiu o posto de coordenador do Ramo Lobinho no lugar do chefe Ricardo que, agora 
está como Coordenador de Gestão de Adultos. O cargo ficará à disposição no dia 9 de 
março,  quando  ocorrerá  o  Indaba  do  distrito,  ocasião  em  que  serão  eleitos  o  novo 
Comissário distrital e demais cargos. Os chefes presentes concordaram com a nomeação. 
No próximo assunto, cada um falou sobre as atividades do ano de 2013: todos gostaram 
da Caçada, realizada em maio no Parque do Jaraguá, a chefe Juliana disse que achou o  
local da atividade distante para os lobinhos; o Rally também foi bem avaliado e os chefes 
concordam que esta atividade deve ser realizada novamente com o 8º distrito, apenas 
discordam quanto ao local do evento: tanto o Parque Villa Lobos quanto o Clube Pelezão 
apresentam vantagens e desvantagens e todos concordaram em deixar essa discussão 
para outra reunião mais próxima do evento; entretanto, o Jota Lobo, apesar de apresentar 
uma boa proposta de programação,  foi  muito  trabalhoso,  pois  sua realização é muito 
próxima  do  Rally,  havendo  muito  gasto  com as  atividades  e  pouca  participação  dos 
lobinhos, por isso, o grupo de chefes decidiu não realizá-lo em 2014. O chefe Renato 
sugeriu que montássemos uma atividade de radioamador com os lobinhos em outra data, 
cada grupo em sua sede, comunicando-se entre si  com o rádio.  Enfim, para o último 
assunto, a chefe Juliana sugeriu que além da Caçada e do Rally, as alcateias do Distrito  
realizem a atividade “Passaporte do Lobinho” em que cada lobinho recebe um caderninho 
com tarefas, cujas quais consistirão em visitas às alcateias do distrito. Ao final do ano, os 
chefes reúnem-se novamente para saber qual grupo conseguiu cumprir mais tarefas e, 
então  os  lobinhos  receberão  um  distintivo  de  presente  para  costurar  no  poncho.  O 
distintivo poderá ter grau ouro, prata e bronze de acordo com a quantidade de pontos que 
cada alcateia acumular. Foi combinado que os chefes devem mandar as sugestões de 
tarefas por e-mail até o dia 28 de fevereiro para a montagem dos caderninhos. Quanto à 
Caçada Distrital, o grupo concordou com a data de 17 de maio para a sua realização,  
existe a possibilidade de que ela seja noturna no horário das 14h às 20h, no Parque da  
Água Branca; na impossibilidade de utilizar o local, o chefe Alexandre ofereceu o Clube 
Pelezão. O Tema para o evento será “a Bola”, de maneira que os lobinhos participarão de 
6 bases e 2 encontros para conhecer melhor este objeto tão utilizado nos esportes. Cada 
base terá uma temática específica a seguir: 1) Bocha, bolinha de gude, boliche; 2) bolinha 
de sabão; 3) futebol; 4) piscina de bolinha (diferentes bolas); 5) o mundo é uma bola  
(planetas); a sugestão da base 6 será enviada por e-mail. No dia 11 de março (terça-feira) 
será realizada nova reunião no GE Tiradentes, às 19h, para continuar a organização da 
Caçada.  E  nada  mais  havendo  a  declarar,  eu  Juliana  L.  Naddeo,  declaro  esta  ata 
encerrada.


