ROTEIRO PARA SOLICITAÇÃO DE ADESÃO AO PROGRAMA PEDALA PARANÁ

Os Jogos de Aventura e Natureza apresentam seu subprograma: PEDALA PARANÁ que em
parceria com os municípios vai instalar e equipar ciclorrotas em todo o Estado, divulgando os
eventos e as atrações turísticas dos municípios participantes.
Os principais objetivos são incentivar a prática da atividade física e o lazer através da
bicicleta, além de contribuir com o desenvolvimento regional atraindo recursos ao pequeno
empreendedor, promovendo através dos parceiros a capacitação de todos os envolvidos.

1. Emitir ofício através do Prefeito Municipal à Superintendência do esporte solicitando a
adesão ao programa Pedala Paraná;
2. Nominar a ciclorrota solicitada;
3. Identificar através de mapa a ciclorrota solicitada, identificado:
3.1. Distância total da ciclorrota;
3.2. Indicação de altimetria;
3.3. Sinalizar bifurcações e trevos com indicação orientativas de direita, esquerda;
3.4. Pontos turísticos e quilometragem identificada no mapa;
3.5. Localização de pousadas, hotéis, comércios de alimentação e artesanatos locais;
3.6. Observamos utilizar aplicativos para tais identificação;
Obs. No mapa deve constar as principais atrações e/ou pontos de comércio (sem
nominá-las). Por ex. Pousada, lanchonete. Ou seja, a descrição completa vem anexo
como nomes, telefones e tipos de serviço ofertados e ficaram a disposição no site
somente.
4. Informar locais para instalação de TOTEM de apoio ao ciclista com preferência em locais
ermos, onde se faz necessário;
5. Recomendamos indicar locais de TOTENS entre 10 e 15 km (indicar localização com
coordenadas GPS). Em virtude dos itens que compõe o Kit TOTEM (Mapa do roteiro,
bomba para inflar pneus, lixeira e ferramentas básicas de primeiro atendimento).
6. Acrescentar em anexo a listagem com informações abaixo:
6.1. Listar os pontos de comercio local com:
6.1.1. Hotéis, pousadas e campings;
6.1.2. Preço de estadias, telefone, site e outros;
6.1.3. Tipos de produtos comercializados;
6.1.4. Em caso de locação de equipamento indicar quais e sua forma. (Ex. Locação de
barcos e outros!)
Obs. Esta informação vai estar no site da Paraná Esporte e outros órgãos parceiros.
7. Identificar quais locais tem acessibilidade.
8. Retornar os documentos solicitados em arquivos PDF para o e-mail:
adir.l@esporte.pr.gov.br . O(s) mapa(s) em PDF ter alta resolução.
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