
                                                                                           

1 ORIENTAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE CICLORROTAS 

Curitiba, 8 de outubro de 2021. 

Prezado Município 

Iniciamos a fase de lançamentos das ciclorrotas contempladas que aderiram ao PROGRAMA PEDALA PARANÁ, braço dos JOGOS DE AVENTURA E NATUREZA 

sob a pasta da SUPERIENTENDENCIA DO ESPORTE e DIRETORIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE. 

Segue orientações para estreitarmos e coordenarmos nossas ações futuras: 

 

 

A Diretoria de Inovação 

*Anexos folha 2 e 3. 

 

ORIENTAÇÃO PARA LANÇAMENTO DAS CICLORROTAS 

 

1. Agendamento da data será pela coordenação Técnica do PEDALA PARANÁ – Prof. Adir Romeo – 41 996276954 WhatsApp; 

2. Confirmação após validação do agendamento com a Diretoria de Inovação da data de lançamento – Diretor Professor Tiago; 

3. Revisão dos dados e mapas em alta resolução, Coordenações, Geral, Infra e Técnica. (Prof. Marcos, Riva e Adir Romeo); 

4. Revisão do material com equipe de infraestrutura e logística, Prof. Riva e equipe; 

5. Agendamento do material e mapa de agendamento com a cidade para deslocamento e entrega; 

6.  Programar com a equipe da cidade para fixação dos totens e placa de roteiro; 

7. Observamos que aplicaremos na identificação, no máximo 10(dez) placas por totem marcação de sua ciclorrota; 

8.  Disponibilizaremos totens em conformidade com a carta de adesão. Um a cada 15 km em virtude do tamanho da ciclorrota; 

9. A Diretoria de Inovação fará a filipeta para divulgação. A logo marca do município poderá constar na filipeta e deverá ser 
inserida após receber a oficial da Diretoria; 
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Orientação de Fixação do TOTEM no solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo 

100 cm - profundidade  

22 cm de diâmetro 

 

20 cm - profundidade  

22 cm de diâmetro 

 

MAPA ROTEIRO 

Nome da cidade 

e ou Ciclorrota 
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Placas de sinalização do percurso – com sarrafo 

 

Obs. Pode ser fixada somente a placa de identificação 

 

Setas de identificação 

da direção da 

ciclorrota 

Direita -  

- Esquerda 

Em frente 


