
 

          

  

 

Pedala Paraná 
SOLIDÁRIO 
Governo do Estado do Paraná                             
Secretaria de Educação e Esporte 
Superintendência do Esporte  
Superintendência de Ação Solidária 
 
Este informativo regulamenta e determina critérios 
para a participação da comunidade em todo o Estado 
do Paraná na iniciativa de uma ação beneficente sem 
fins lucrativos através do PEDALA PARANÁ SOLIDÁRIO.  
 

Diretoria de Inovação e Desenvolvimento 
ao Esporte – Paraná Esporte 

Paraná, 28 de agosto de 2021. 
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O QUE É O Pedala Paraná SOLIDÁRIO? 

É uma atividade ciclo esportiva que movimentará a sociedade Paranaense, através da Superintendência 

do Esporte em conjunto com a Superintendência da Ação Solidária com apoio da CUFA – Central Única 

das Favelas em prol de uma ação beneficente e sem fins lucrativos com finalidade de angariar alimentos 

que serão dirigidos as famílias em dificuldades neste período em que vivemos a pandemia. 

FUNDAMENTAÇÃO 

O Pedala Paraná SOLIDÁRIO possibilitará a comunidade que gosta das atividades utilizando a bicicleta 

nos três pilares mundiais (transporte sustentável, Lazer e esportivo), Através de seus municípios e 

regionais do nosso Estado.  

FORMAÇÃO DOS GRUPOS PARTICIPANTES 

Os municípios em suas respectivas regionais poderão inscrever quantos grupos de ciclistas acharem 

necessários. A formação de grupos participantes é de forma voluntária sem número mínimo ou máximo 

de participantes. O procedimento para efetuar a inscrição será o preenchimento da ficha cadastral junto 

da Secretaria de Esporte e Diretoria de Esporte do seu município. (CCO) 

FINALIDADE  

A finalidade é arrecadar cestas básicas ou doações no valor de uma ou mais cestas básicas. Estimamos o 

valor de cada cesta básica a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais). É possivel arrecadar alimentos na 

quantidade de produtos individuais, que pertence a uma cesta básica. 

CRITÉRIOS PARA ESTE PROCEDIMENTO 

Serão disponibilizados vouchers confeccionados pela organização e entregues aos municípios e estes 

farão a distribuição aos grupos inscritos no dia 28 de agosto de 2021, data do evento as 9:00h no local 

estabelecido pela cidade no CCO – Comitê Central de Organização. O controle e os registros ficarão a 

cargo da CCO do Município com supervisão da Regional. 

TABELA DE PROPORCIONALIDADE e PREMIAÇÃO  

1. Todos os participantes do Pedala Paraná Solidário receberão certificados digitais pela 

participação do evento (Município, comércio, ciclista e demais). 

2. Será instalada uma ciclorrota do Pedala Paraná na Regional que participar.  

3. Será escolhido o município campeão, através da proporcionalidade do número de cesta básicas 

arrecadas. Este número na sua totalidade dividido pelo número de habitantes divulgados no 

censo IBGE 2018. 

4. Será vencedor o município que alcançar a melhor média aritmética. 

5. Os alimentos individuais deverão agregar e formar uma cesta básica para a contabilização. 

VOUCHER 

o O controle, emissão e supervisão para distribuição às Regionais ficará a cargo da 

Superintendência da Ação Solidária junto a Superintendência do Esporte do Estado; 

o O CCO - município se encarregará de distribuir os vouchers aos inscritos em virtude das suas 

solicitações; 

o Cada município ficará responsável de trocar os vouchers por cestas básicas; 

o Todos os vouchers deverão retornar impreterivelmente as 13 horas do dia 28/08/2021 ao CCO 

– Município; 

o Haverá em Curitiba uma central de supervisão e controle geral do evento. 

RESULTADO DO PEDALA SOLIDÁRIO 

• No final da apuração e contabilização dos dados através da Superintendencia de Esporte, 

Superintendencia da Ação Solidária do Estado, Ação Social dos Municípios e CUFA – Central 

Única das Favelas, será feita a distribuição dos alimentos nos municípios de origem do evento. 

• A listagem dos colaboradores e grupos participantes serão divulgados no site 

www.esporte.pr.gov.br 
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PEDALA PARANÁ SOLIDÁRIO - FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome do Grupo: 

Regional: Município: 

Responsável Grupo:  RG: DN: 

e-mail: Tel. WhatsApp: 

Bairro: 

Relação dos Integrantes  

Nome  RG Tel. Data Nascimento 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Empresas colaboradoras 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Observações:  
 
 
 

                                                                  

 

 

 

 
 


