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O QUE É A 

COREPIO? 

Atuando como Coordenação Regional Adjunta do Ramo Pioneiro, a Comissão 

Regional Pioneira (COREPIO) é uma comissão de serviço, representante oficial dos 

pioneiros do Estado do Paraná, sendo formada por pioneiros e pioneiras de 

diferentes clãs, com ajuda de no mínimo um Mestre auxiliar. É uma facilitadora da 

comunicação entre os pioneiros do estado, auxiliando e incentivando a formação e 

manutenção das equipes pioneiras locais. Fornece, deste modo, apoio para os 

organizadores dos eventos pioneiros, auxilia clãs pioneiros que estejam com 

dificuldades e grupos escoteiros que desejam proceder à formação de clãs pioneiros, 

sempre na medida do possível e não prejudicando as demais atividades acima 

descritas. Incentiva a integração de todos e a participação dos pioneiros nas 

atividades tipicamente pioneiras. Com a intenção de diminuir a distância entre as 

ações da COREPIO e os pioneiros do Paraná, este jornal periódico foi criado como 

forma de disseminar informações para que sejam acessíveis, didáticas e 

transparente para todos. 

 

 Repasse geral das ações 

em 2019 
Agora que a função da COREPIO já foi esclarecida, fica mais 

fácil de explanar as ações por ela feitas até agora no ano de 

2019. Composta por uma equipe de cinco pioneiros: Amanda 

Broholka Martins, Fabio Gabriel Semençato, Gabryel Mielo 

Slobodzian, Isabelle Pereira Bueno e Lucas Lahoni Soares 

Raposo; a equipe canalizou seus esforços, à princípio, para 

tratar alguns assuntos de relevância significativa para o 

andamento do Ramo Pioneiro no Estado do Paraná, sendo 

elas apresentadas a seguir por este material informativo. 

 

 

 Comunicadores Sub-Regionais: 

Com as Orientações da Diretoria Regional de Programa 

Educativo, ocorreu a seleção dos Comunicadores Sub-

Regionais, responsáveis pela facilitação na transmissão de 

informações ao redor do estado do Paraná e suas 

Regionais Escoteiras. Os candidatos nomeados foram: Ana 

Tratch (Oeste), Gustavo de Paula (Campos Gerais), Rafael 

Galvão (Litoral), João Batistella (Centro-sul), Felipe Mesti 

(Norte), e Maria Eduarda (Capital). 

 

 

 

 
Junto com os membros da antiga 

COREPIO, os membros da gestão de 

2019 participaram junto à organização 

dos Jogos da Fraternidade, 

especialmente da Capital, 

desenvolvendo e aplicando atividades 

pioneiras. O Piquenique Pioneiro, 

evento da COREPIO anteriormente feito 

somente na Capital foi levado também 

para os Jogos da Fraternidade que 

ocorreu no Oeste. Além disso, foi 

fornecido um suporte de divulgação 

para o JOES da Regional Norte. Sendo 

assim, a Comissão Regional Pioneira 

buscou acompanhar de perto a 

realização destas atividades. 

 

 Mapeamento de Clãs: 

Com o objetivo de pensar em diagnósticos para melhoria e 

aperfeiçoamento dos Clãs Pioneiros do estado do Paraná, a 

COREPIO 2019 está confeccionando formulários para 

extrair informações quantitativas e qualitativas sobre os 

Clãs e suas respectivas realidades. O Prazo que os Clãs 

Pioneiros e Mestres possuem para preencher esses 

formulários é até o dia 30/07/2019. Mais informações 

podem ser encontradas no site 

https://www.escoteirospr.org.br 

 

 Jogos da Fraternidade: 
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 Reforma do Clã Padrão: 

Pioneiros e Pioneiras, é com muito carinho que informamos 

que o Clã Padrão 2019 está em reforma. A COREPIO está 

desenvolvendo, com observações da Diretoria Regional, um 

processo de mudança no sistema de pontuação que possui o 

objetivo central em produzir um material didático e 

autoexplicativo, auxiliando os Clãs no desenvolvimento de 

suas atividades e promovendo assim a eficiência dessas 

seções. Desde já, pedimos desculpas pelo transtorno e pelo 

atraso. Logo logo terá material novo! 

 

 Mutirões Regionais Pioneiros: 

Além de dar suporte para a organização do Mutirão de 

2019, atuando dentro da divulgação e comunicação, a 

Comissão Regional está selecionando os candidatos para 

sediar o Mutirão de 2020 (cujo resultado será 

apresentado durante o Mutirão que ocorrerá neste ano) e 

preparando o edital para o Mutirão Regional Pioneiro de 

2021. Os editais e maiores informações foram divulgadas, 

desta forma, podem ser solicitados aos Comunicadores 

Sub-Regionais. 
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 Projeto COREPIO VISITA: 

Com a orientação do pré-projeto apresentado pela gestão 

anterior da Comissão Regional Pioneira, a COREPIO 2018, a 

atual gestão está verificando, junto com a Diretoria Regional 

de Programa Educativo, a possibilidade de realizar um 

Projeto que visa levar a Coordenação Regional do Ramo 

Pioneiro à cidades selecionadas no Estado do Paraná.  

 
A visita à essas cidades terá como objetivo a conversa com 

os pioneiros, escotistas e dirigentes em suas Unidades 

Escoteiras Locais. Sendo assim,  
esse contato permite a 

realização de um plano de ação 

que visa a melhoria e o 

crescimento de Clãs Pioneiros, 

bem como a atuação da 

COREPIO no suporte para com 

a correta execução das 

atividades pioneiras ao longo 

do Estado. 

 Fogo de Conselho Pioneiro: 

Todo ano ocorre uma edição do Fogo de 

Conselho Pioneiro, um evento recheado de 

mística pioneira cujo objetivo é reunir os 

pioneiros em suas sub-regiões escoteiras 

para trabalhar a fraternidade e união com as 

mãos entrelaçadas ao redor do calor, 

formando nesta noite um círculo de amor. Em 

2019 o mesmo evento vai atingir sua quarta 

edição. Por conta dos eventos próximos logo 

ao início do segundo ciclo (semestre) de 

atividades, o 4° Fogo de Conselho Pioneiro 

ocorrerá mais tardiamente, no decorrer do 

semestre. A data final será divulgada durante 

o mês de agosto, assim como o edital do 

evento. 

 

 Contato: 

A COREPIO 2019 preza pela representação e integração dos 

jovens pioneiros do Paraná, buscando sempre deliberar 

sobre temas que gerem uma melhoria para o Ramo. Não 

obstante, o contato entre esses jovens e a Comissão Regional 

Pioneira possui um papel fundamental na tomada de 

decisões. Por motivos de facilidade de transmissão de 

informações nas redes sociais, a COREPIO 2019 se coloca à 

disposição de seus pioneiros representados que, mediante 

necessidade, é importante que entrem em contato conosco. 

 Redes sociais: 

Para atualizações mais 

recentes e mais informações, 

siga a Comissão Regional 

Pioneira do Paraná em suas 

redes sociais:  

 


