Aconteceu
 



No último final de semana, dias 30 e 31 de julho, na Sede do Grupo Escoteiro
Marechal Rondon – 039/PR, o Curso de Técnicas Escoteir as, promovido e executado pela Diretoria de Gestão de Adultos da Região do Paraná, em parceria
com os Grupos Escoteiros. Veja mais...



Em Rolândia, os Jovens Líderes se reuniram para o III Encontro Regional de
Jovens Líderes, também conhecido como Encontrinho, momento de formação
e de discussões sobre temas pertinentes ao Escotismo e à sociedade, especialmente no que tange à função do Jovem no contexto social. Veja mais...



Em Guarapuava, no sábado dia 30, ocorreu o Encontro de Grupos Escoteiros
da Regional Centro, foram realizados nos dias 30 e 31 os Cursos Básicos para
Escotistas e Dirigentes. Veja mais...



A Sede do Grupo Escoteiro Takashi Maruo, foi o palco do 3º Encontro de Grupos Escoteiros da região de Curitiba. Veja mais...

Reuniões de Ramo


Na Quinta-feira dia 27, aconteceu a Reunião de Escotistas do Ramo Escoteiro.



Veja o vídeo!
Na Terça-feira dia 02, aconteceu a Reunião de Escotistas do Ramo Pioneiro.
Veja o vídeo!

Vai Acontecer
 



04/08 – 19:30Hrs Reunião de Escotistas do Ramo Sênior




06/08 – Troca de Vestimenta Escoteira – Escritório Regional - Veja mais
04 e 07 de Setembro – Desfile Cívico - Mais informações...



20/08 – Jantar de 65 anos do Frassati - Participe!



11/08 – Inauguração do Parque da Aventura, mais informações na próxima
edição.

Cursos
20 e 21/08 - Curso Preliminar em Bateias, Guarapuava, Rio Negro
Dia 06/08 – Dia do Chefe Escoteiro, dia de dizer, Muito Obrigado, a todos aqueles que abdicam dos seus afazeres, e compromissos, para doar seu tempo e sua boa vontade, para fazer dos
Grupos Escoteiros, sua segunda casa.

Para divulgar o evento do seu Grupo Escoteiro, nos cana is oficiais da Região do Paraná, envie um e-mail com todos os dados
do evento, e o banner de divulgação para comunicacao@escote irospr.org.br
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Mensagem
 

Caros irmãos e irmãs de ideal
Durante nosso mandato de 2004 a
2009, editávamos semanalmente
uma correspondência eletrônica
chamada “Notícias da Semana”.
Era um tempo em que não havia o
Twitter nem Facebook e ainda se
usava muito as correspondências
postais. As “Notícias da Semana”
circularam durante 270 semanas
levando informações do escotismo paranaense a todos os
membros juvenis e adultos.

Fazendo um resgate das coisas
boas do passado, mas pensando
no futuro, que comunicamos com
muita alegria o nascimento da
“Gazeta Escoteira”, nossa nova
newsletter semanal, que levará
notícias quentinhas a todos os
nossos membros do Paraná. Atividades, cursos, confraternizações,
fichas de atividades, progressão e
muito mais.
Todas as informações da Gazeta
Escoteira, estarão também em
nosso
site
www.escoteirospr.org.br e na nossa página oficial do Facebook. Aproveite, este
informativo é seu também! Teremos o maior prazer de inserir as
notícias de seu Grupo Escoteiro.

Agradeço a Equipe de Comunicação do Paraná por mais este belíssimo trabalho e desejo a todos
uma excelente semana de atividades.
Sempre Alerta para Servir
Irineu Muniz de Resende Neto
Diretor Presidente – UEB/PR

