
- Moot Interamericano Peru = 10

Saldo de Caixa:

- Con�ngente CoBras Barretos = 62

- III EnCoBras GO = 1

- I EnCoBras PR = 10

Assumimos a gestão 2018-2021 do Clube CoBras, na Assembleia Nacional realizada no dia 18/07/2018 , durante o 7º 

Jamboree Nacional Escoteiro em Barretos/SP, com o obje�vo de consolidarmos a prá�ca do colecionismo Escoteiro e 

Bandeirante no Brasil, bem como as mudanças necessárias para a modernização do clube diante de uma nova realidade.

- 15 Anos CoBras = 11

- Centenário Rover = 3

Comunicado 001/2018 – 12 de setembro de 2018

- Listel Anual 2017 = 30

- II EnCoBras RN = 11

- Moot Mundial Islândia = 12

- IV EnCoBras PA = 20

Uma de nossas propostas apresentadas durante o período pré-eleição, foi a implantação de uma Gestão Transparente e, em 

conformidade com esta proposta, vimos por intermédio desta tornarmos público a situação comercial e financeira assumida, 

conforme já apresentado pelo associado Antônio Boulanger, no relatório da gestão anterior publicado no grupo do Facebook 

do Clube CoBras, e durante nossa  assembleia, mas que acreditamos ser de fundamental importância a ra�ficação destes 

dados para conhecimento de todos.

R$ 9.349,74 (nove mil, trezentos e quarenta e nove reais, setenta e quatro centavos)

Prezado(a) Associado(a) !!!

Estoque:

- IV EnCoBras GO = 16

- Encontro Mundial Évora = 5

- VI EnCoBras RJ = 20

- IV EnCoBras Nacional = 54

Importante também informar, como já divulgado pela gestão anterior, que houve extravio, por parte dos Correios, das 

correspondências enviadas a alguns associados, conforme relação abaixo, cujo compromisso do clube é o de reenvio dos 

respec�vos pedidos e as quan�dades descontadas do estoque recebido ou através de novo pedido aos fornecedores dos 

materiais que não possuímos em estoque ou ainda, cedidos por associados, estes a diretoria atual já providenciou a entrega e 

envio a os sócios que �veram estes prejuízos.

Informamos também que ate o momento desta publicação não recebemos copia da ata da Assembleia realizada em Barretos, 

apenas relatos informais de associados que es�veram presente.

Desejamos a todos boas trocas!

- Lenços = 5

- Cer�ficados de Lenços = 20**

Diretor Presidente Clube CoBras

* no relatório da gestão anterior constam 12 unidades *

O associado Roberto Basso, recebeu uma fivela diretamente do senhor Antonio Boulanger saldando com ele esta pendência, 

ficando a atual diretoria com a responsabilidade de saldar as pendências com os sócios GUSTAVO REFATTI, JANDREI BOHN, 

EDUARDO MENIN, JOSÉ ORLANDO, MÁRCIO LOPES, MOACIR STAROSTA, VILSON ROBERTO.

** não constam no relatório da gestão anterior

- 50 Anos Magé = 15*
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