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AÇÕES DO ESPORTE NO EXERCÍCIO DE 2022:

� Jogos  Oficiais  do  Estado   -  com  especial  enfoque  no  desenvolvimento  regional  e  na

universalização do atendimento, os Jogos Oficiais do Estado é uma importante ferramenta

para  manutenção  das  prá�cas  espor�vas  nos  municípios  paranaenses,  abrangendo  o

esporte em todas as suas manifestações, em especial na formação, no aperfeiçoamento

espor�vo  e  na  prá�ca  con�nuada  do  Esporte.  Além  disso,  vale  ressaltar  a  grande

quan�dade de serviços e bene%cios econômicos e sociais diretos que os Jogos fomentam

em toda a sua abrangência e organização. Finalmente, cumpre mencionar que inobstante

a  natural  reformulação  dos  eventos,  a  con�nuidade  dos  Jogos  Oficiais  assegura  a

par�cipação espor�va de todos os municípios do Estado que receberem diretamente os

eventos  como  municípios  sedes,  contribuindo  significa�vamente  na  sua  aferição  de

receitas.  Em  2022,  os  Jogos  Escolares  do  Paraná  apresentaram  um  total  de  57.030

par�cipantes  entre  atletas  e  delegações;  os  Jogos  Escolares  Eletrônicos,  3.794

par�cipações;  os Jogos Abertos do Paraná contou com 19.000  pessoas par�cipantes;  o

Paraná  Bom de  Bola  com um total  de  7.000 par�cipações;  os  Jogos  Universitários  do

Paraná  com  1.797  par�cipações;  os  Jogos  Universitários  Eletrônicos/E-sports  com  sua

primeira  edição alcançou 82 par�cipações,  os Jogos da Juventude do Paraná  (JOJUPS)

contabilizou 15.000 par�cipações, os Jogos Paradespor�vos do Paraná (PARAJAPS), 1.700

pessoas  atendidas,  nos Jogos  Escolares  Bom  de  Bola,  foram  23.000  par�cipações

registradas. Nos JAPS Master foram 900 par�cipações e no Paraná Combate, 2.000 pessoas

atendidas. O Estado também apoiou dois grandes eventos, Olimpíadas Especiais das APAEs

com 1.050 par�cipantes e o Campeonato Pan-americano de Kickboxing com mais de 1.500

pessoas  atendidas. Em  média,  os  Jogos  Oficiais  permeiam  anualmente  entre  130.000

atendimentos entre técnicos, atletas e dirigentes espor�vos.

� Jogos de Aventura e Natureza   -  idealizados para impulsionar a economia e o turismo,

consis�ndo  em  um  conjunto  de  a�vidades  e  compe�ções  espor�vas  de  variadas

modalidades, atreladas ao potencial natural e turís�co do Paraná, os Jogos também se

enquadram  no  contexto  das  ações  de  retomada  econômica.  Em  2022,  os  Jogos

abrangeram os municípios das regiões Norte, Noroeste, Oeste e um fes�val de inverno no

Litoral  do Estado com um total de 21.865 par�cipantes,  paralelo ao Rally Transparaná,

projeto  que  já  está  na  sua  28°  Edição  e  que  incluiu  compe�ções  de  motociclismo  e

ciclismo, totalizando em seus 1.330 quilômetros  de percurso,  o total  de 60 municípios

par�cipantes,  finalizando  com  uma  compe�ção  open  de  ciclismo  com  217  atletas

par�cipantes. As próximas etapas dos Jogos de Aventura e Natureza ocorrerão ainda na

primeira quinzena de novembro na região de Lindeiros com expecta�va de atendimento,

próximos de 5 mil pessoas. 

� Pedala  Paraná   -  sob  cooperação  técnica  da  Universidade  Federal  do  Paraná  (UFPR),

Detran-PR,  Conselho Paranaense de Ciclomobilidade (Conciclo-PR),  Sesc,  Senac,  Paraná



Turismo  e  Paraná  Projetos  e  o  apoio  da  Federação  Paranaense  de Ciclismo,  Sebrae e

municípios par�cipantes, tem como principais obje�vos incen�var a prá�ca da a�vidade

%sica e o lazer através da bicicleta, além de contribuir com o desenvolvimento regional

atraindo  recursos  ao  pequeno  empreendedor,  promovendo  através  de  parcerias  a

capacitação  de  todos  os  envolvidos.  Em  2.022,  o  maior  programa  de  instalação  de

ciclorrotas  do  Brasil  atendeu  29  municípios  em  1.300  quilômetros de  ciclorrotas  pelo

Estado, chegando a mais de 15 mil atendimentos.

� Jogos da Terceira Idade   - os Jogos tem como obje�vo es�mular a par�cipação, o prazer e a

ludicidade  por  meio  de  a�vidades  espor�vas  adaptadas,  recrea�vas,  arJs�cas,

socioculturais e de integração, garan�ndo melhor qualidade de vida aos idosos. Em 2.022

foi ofertado um programa de capacitação para os profissionais de Educação Física que

trabalham com idosos nos municípios do Estado do Paraná, somando um total de 2 mil

par�cipações  efe�vas,  entre  atletas,  comissões  técnicas,  professores,  enfermeiros  e

colaboradores.

� Jogos  Regionais   –  os  Jogos  Abertos  da  Região  de  Cantuquiriguaçu  é  o maior  evento

regional do esporte amador, e em 2.022  contou com  a par�cipação de 21 municípios  e

1.151  pessoas  atendidas.  Também  ocorreram  os  Jogos  da  Reforma  Agrária  que

englobaram os assentamentos e acampamentos de Rio Bonito do Iguaçu e registraram um

total de 210 par�cipações.

� Verão Paraná   - em 2022, com a retomada das a�vidades presenciais, o Verão Paraná foi

chamado  de  “Viva  a  Vida”.  O  programa  realizou  ações  voltadas  aos  veranistas  e

comunidade  local,  com  a�vidades  espor�vas  e  de  lazer,  aulas  de  ginás�ca,  dança,

caminhada, recreação infan�l,  torneios e eventos espor�vos, além uma série de outras

prá�cas relacionadas ao entretenimento, como apresentações circenses. Nesta edição foi

ba�do  o  recorde  de  atendimentos  à  população,  com  607  mil  par�cipantes  nas  ações

espor�vas e culturais do Governo do Estado, além de grandes eventos espor�vos, com

destaque  ao Campeonato  Mundial  de  Beach Tennis,  que  reuniu  800  atletas  de  várias

regiões do mundo se apresentando nas areias de Caiobá.

� Geração Olímpica e Paralímpica   - o programa Geração Olímpica e Paralímpica do Paraná,

desenvolvido pelo Governo do Estado com o patrocínio da Copel, concedeu 1.260 bolsas

distribuídas em seis categorias para técnicos, atletas e paratletas do alto-rendimento. E,

em  reconhecimento  aos  atletas  paranaenses  que  par�ciparam  das  Paralimpíadas  de

Tóquio 2021, com desempenho de destaque nos Jogos, o Governo do Estado mudou o

nome do programa Geração Olímpica para Geração Olímpica e Paralímpica. O lançamento

oficial do novo nome aconteceu durante homenagem a todos os representantes do Paraná

em Tóquio e a inclusão oficial do nome “paralímpico” à logomarca, começou a ser u�lizada

no ciclo do programa, neste ano de 2022.

� PROESPORTE   - em 2022, o Programa de Fomento e Incen�vo ao Esporte (Proesporte) do

Estado do Paraná lançou o Edital 04 com o valor total de R$ 9 milhões, que atualmente se

encontra na fase de seleção e contratação onde serão contemplados aproximadamente 75

projetos. Ao longo deste ano, o Proesporte também fez a gestão dos Editais 2019, no total

de 72 projetos e do Edital de 2020 no total de 52 projetos em execução.

� Esporte  no  Nota  Paraná   –  programa  do  Governo  do  Paraná  onde  em  2022,  1.416

en�dades paranaenses sem fins lucra�vos na área do esporte foram beneficiadas somando

créditos e prêmios no valor de R$ 2.028.584,55.

� Escola do Esporte   - por meio de convênio entre a Paraná Esporte, a Superintendência de

Ciência e Tecnologia e Ins�tuições de Ensino Superior e a Universidade Estadual de Ponta

Grossa, foi estabelecida a abertura da segunda turma do curso EAD de especialização lato

sensu  em  Gestão  Pública  do  Esporte,  para  gestores  públicos servidores  que  não  são

portadores  de  curso  superior,  beneficiando  em  torno  de  280  alunos  matriculados.

Também  foram  estabelecidas  cooperação  técnica  com  a  Universidade  Estadual  de

Londrina (UEL) através do Projeto de Extensão “Formação de Treinadores”, tendo em vista



o  aprimoramento  e  qualificação  de  profissionais  de  Educação  Física,  alcançando  a

par�cipação de 1.115  pessoas em diferentes cursos sendo eles: Planejamento e Gestão

Espor�va dos Jogos Oficiais do Estado do Paraná (693 par�cipantes), Desenvolvimento da

Ginás�ca Rítmica no Estado do Paraná (24 par�cipantes), Capacitação de Pareceristas para

Análise de Merito de Projetos de Incen�vo ao Esporte (45 par�cipantes), Garotas Jogam

Futsal - Fundamentação e Aprendizagem da Prá�ca Espor�va (77 par�cipantes). 

� Esporte na Cidade – programa de chamamento público à promoção de ações voltadas ao

desenvolvimento  espor�vo  regional,  mediante  projeto  espor�vo  e  incen�vado  com  a

entrega de materiais espor�vos. Em 2.022, contabilizou 300 projetos espor�vos atendidos,

alcançando  153  municípios,  32  associações,  22 Escolas  APAES  e  82 escolas  das  redes

municipais e estaduais.

� Programa  Paraná  Mais  Cidades  -  foram  desenvolvidas  diversas  inicia�vas  para

implementação  e  aperfeiçoamento  de  infraestruturas  espor�vas  em  áreas  de

vulnerabilidade  social,  contabilizando  o  atendimento  a  274  municípios  e  dentre  estas

inicia�vas,  foram entregues  pelo  estado:  255 Academias  ao  Ar  Livre,  250 Cadeiras  de

Rodas para modalidades no Paradesporto, 130 Kits espor�vos de modalidade única, 265

Kits espor�vos mul�modalidades, 37 kit espor�vo de integração da Melhor Idade, 11 Kits

Mul�modalidades Paradespor�vas e 110 Parques Paradespor�vos Adaptados.

� Programa  Estruturante  O  Esporte  Que  Queremos  -  o programa  desenvolveu  uma

estrutura  para o aprimoramento das polí�cas públicas estadual e municipais  de acordo

com as premissas e a legislação vigente do Sistema Espor�vo Federal,  possibilitando o

desenvolvimento  espor�vo  no  Paraná  de  forma  perene  e  com  processos  de  gestão,

balizados por dados e capacitação. Teve como ponto de par�da um diagnós�co feito com

os municípios do estado por meio de uma plataforma de dados (BI-Business Intelligence)

in�tulada  Gestão do Esporte nos Estados e Municípios (GEEM), construída pelo Ins�tuto

de Pesquisa Inteligência Espor�va, da  Universidade Federal  do Paraná (UFPR),  parceira

fundamental em todo esse trabalho, o que levou o Paraná ao ranking nacional como o

único estado a ter 100% dos seus municípios  mapeados. Com toda essa mineração de

dados,  tabulados e distribuídos em gráficos e mapas automa�zados,  os  municípios  do

Paraná  estão  sendo  subsidiados  ao  exercício  do  “pensar  o  esporte,  entender  seus

obje�vos, suas diretrizes, o que queremos com o esporte”, dialogando com a comunidade

e avançando para regulamentação e refinamento dos sistemas espor�vos municipais, de

forma  a  permi�r  maior  visibilidade,  incen�vo  e  fomento  às  a�vidades  do  setor,

qualificando os serviços espor�vos ofertados ao cidadão paranaense. 

Em 2.022, após a capacitação dos 399 municípios que a par�r de  edital de chamamento

público,  foram  es�mulados  a  desenvolverem  as  suas  respec�vas  polí�cas,  sob  a

consultoria da UFPR e incen�vo da Paraná Esporte,  ocorreu a entrega do incen�vo ao

desenvolvimento da Polí�ca Municipal de Esporte, um kit mul�modalidades no valor de R$

30.000,00 cada que totalizou o valor de  R$ 2.160.000,00, entregues a 72 municípios por

meio de um circuito regional em seis encontros de gestores,  abrangendo as  13 regiões

espor�vas, contabilizando 206 municípios representados e 439 par�cipantes. 

Para  2023,  será  dado  con�nuidade  ao Programa  de  Capacitação  com  os  temas

Planejamento Ins;tucional,  Gestão e Governança,  Legislação,  Elaboração de Projetos,
Financiamento  e  Fundo  Municipal  do  Esporte e  o  edital  segue  aberto  para  que  os

municípios  cons�tuam seus  respec�vos  Conselhos  Municipais  e  Legislações  para

Financiamentos e Fundos Municipais para o Esporte.

� O Paradesporto Que Queremos -   programa lançado em 2.022, visa criar uma  estrutura

de aprimoramento das polí�cas públicas para o paradesporto,  em consonância com as

premissas e a legislação vigente do Sistema Espor�vo Federal e a Lei Geral do Esporte do

Estado do Paraná. O Programa irá ampliar as ações voltadas à prá�ca paradespor�va por

todo  o  Estado,  que  é  referência  nacional  nessa  área.  Dentre  elas,  estão  ações  já

consagradas do porWólio, como os Jogos Abertos Paradespor�vos do Paraná – PARAJAPS,



que nas duas edições da gestão Ra�nho Júnior,  �veram inves�mento médio de R$ 2,4

milhões e atendimento de mais  de 3.500 atletas.  Também já  consagrado,  o Programa

“Geração Olímpica e Paralímpica” se tornou uma grande vitrine espor�va dentro e fora do

nosso  estado,  e  nos  quatro  anos  de  governo  do  Ra�nho  Júnior  foram  realizados  no

paradesporto 650 atendimentos, entre atletas e técnicos, com R$ 3,4 milhões inves�dos. O

resultado alcançado foi a conquista de nove medalhas de bolsistas do Programa nos Jogos

Paralímpicos  de  Tóquio  em  2020.  “O  Paradesporto  Que  Queremos”  inova  com  a

estruturação  de  uma  rede  de  desenvolvimento  do  paradesporto,  que  contará  com

metodologia  específica, infraestrutura,  materiais adaptados e capacitações,  iniciando-se

com a adesão de sete municípios com infraestrutura adequada para a proposta. São eles:

Ponta Grossa, Campo Mourão, Cascavel, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, Maringá e

Francisco Beltrão.  Em parceria com a Prefeitura Municipal  de Curi�ba,  o paradesporto

ganha  força  com  a  operacionalização  do  Centro  de  Referência  Paralímpico  Brasileiro,

espaço des�nado à prá�ca espor�va para pessoas com deficiência, nas dependências do

Centro de Esporte e Lazer Vila Oficinas, onde passarão a ser desenvolvidas as modalidades

de vôlei sentado, golfe 7, goal ball, bocha paralímpica e rugby em cadeira de rodas. Nesta

tarde, ainda serão entregues dez kits de materiais espor�vos mul�modalidades adaptados,

no valor de R$ 20 mil cada, e dez cadeiras de rodas, no valor de R$ 5 mil cada, por meio

das inicia�vas do  Programa de Governo  “Paraná  Mais  Cidades”,  que  neste  quadriênio

promoveram ações voltadas ao desenvolvimento espor�vo regional, com a entrega de 50

cadeiras  de  rodas,  109  parques  adaptados  para  pessoas  com  deficiência,  além  de

equipamentos e instalações espor�vas para mais de 50 APAES. O total de inves�mento

realizado por emenda parlamentar des�nado ao paradesporto chega neste ano de 2022,

em R$ 450 mil.  Ainda dentro do novo Programa, está a “Frente Paranaense pela Educação

Paralímpica”  do  Comitê  Paralímpico  Brasileiro,  sem  custos  e  com  a  adesão  de  45

municípios  paranaenses  até  o  momento.  O  Programa  tem  como  obje�vo  o

desenvolvimento de  cursos  no  formato EaD pela  plataforma Moodle  da  Confederação

Paralímpica Brasileira - CPB, e serão cer�ficados pela Universidade Federal de Uberlândia,

visando atender, de maneira especial, educadores %sicos e demais profissionais que atuam

na inclusão escolar de alunos com deficiência. 

� Ginásio  do  Tarumã  -  o Ginásio  Professor  Almir  Nelson  de  Almeida,  conhecido  como

Ginásio do Tarumã, agora com capacidade para 4.550 pessoas, volta a ser o maior e mais

tradicional espaço público da área de esporte da capital em Curi�ba. E neste ano já foram

realizados no local, diversas compe�ções locais, estaduais, nacionais e internacionais. Em

2.022, o ginásio foi palco para a circulação de mais de 72 mil pessoas aos finais de semana

em eventos como Disney On Ice, WGP Kickboxing, Copa Renault, Campeonato Paranaense

e Brasileiro de Jiu-Jitsu, Curi�ba Internacional Summer, Curi�ba Internacional Spring, Jogos

da Liga Nacional de Handebol, Jogos do Colégio Militar, Maestro da Bola, Campeonatos de

Basquetebol,  Karatê,  além  de  sediar  etapas  de  Jogos  Oficiais  do  Paraná  e  durante  a

semana  o  atendimento  se  deu  por  meio  da  Gestão  Compar�lhada  com  a  Prefeitura

Municipal  de  Curi�ba  sob  Cooperação  Técnica  com  a  Secretaria  de  Esporte,  Lazer  e

Juventude - SMELJ, chegando a 43.200 atendimentos, no incentivo aos alunos da rede estadual
a praticarem atividades físicas e esportes.

� Centro nacional de treinamento em Atle;smo – CNTA - um complexo espor�vo ligado ao

Ministério dos Esportes do Brasil,  localizado no município de  Cascavel,  é  um dos cinco

centros de excelência e referência na modalidade de atle�smo do país, sendo o único do

Sul  do  Brasil. Numa  Gestão  Compar�lhada  com  a  Prefeitura  Municipal  de  Cascavel  e

parceria com a UNIVEL – Universidade de Cascavel, na área de saúde e educação %sica, o

complexo  iniciou  o  contraturno  escolar  com  atendimento  de  70  crianças  por  dia  e

subsidiou um treinamento para aproximadamente 50 atletas do Rendimento Espor�vo em

várias  categorias.  Em  2.022,  o  complexo  foi  sede  para  17  compe�ções  de  diversas

categorias da Federação de Atle�smo do Paraná, com destaque para o Campeonato Sul-



Americanos Sub-23, o Campeonato Brasileiro Sub 16. Também aconteceram eventos como

a Meia Maratona da Itaipu, o Ke[lebell Sport, a Corrida de Rua do Velho Oeste, além das

finais dos Jogos Oficiais do Estado, Jogos da Juventude do Paraná, Jogos Abertos do Paraná

e Jogos Escolares do Paraná. Nas suas instalações  são desenvolvidas ações de iniciação

espor�va pela  escolinha de kickboxing de Cascavel com atendimento de 90 crianças por

dia.


