SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E PROJETOS ESTRUTURANTES- CONTRATO DE GESTÃO SEPL N° 001/2014 - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1
RELATÓRIO TÉCNICO

Mês Referência: JANEIRO
N°

PROJETO

3

4

5

ENTREGA

Em consonância ao Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná –
PDS_LITORAL que prevê 5 eixos de trabalho: institucional, ambiental, econômico,
infraestrutura e socioterritorial, e respeitando as características peculiares de cada município e
da população, visa o projeto desenvolver vocações e possibilidades de transformação da
realidade local. Objetiva-se promover a integração entre os municípios e ilhas do litoral
paranaense através de melhorias de infraestrutura de modais, preservação do meio ambiente
e incremento do turismo, de modo que turistas, investidores e moradores que desfrutam da
beleza cênica do litoral paranaense tenham melhores condições de mobilidade na região e
facilidade de acesso aos atrativos turísticos do litoral. Tais ações buscam também a
qualificação dos atores envolvidos, despertando o espírito empreendedor na população de
baixa renda do litoral paranaense, desde aqueles que ainda não tem um negócio, até aqueles
que já possuem, à medida que ampliam seu acesso ao conhecimento, desenvolvendo
competências e habilidades empreendedoras.

1

2

JUSTIFICATIVA

Considerando que o Paraná Projetos estimulou o desenvolvimento regional no Território do
Vale do Ivaí, a partir das vocações econômicas, aspectos físicos territoriais, diversidade
cultural, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em
consonância com os princípios da sustentabilidade. Assim, dando continuidade e
aperfeiçoando o trabalho desenvolvido na região, suas potencialidades e possibilidades
futuras, focadas no objetivo de proporcionar uma vida mais digna à população, o Estado vai
atuar de forma integrada com os diversos atores públicos e privados para melhorar a execução
FORTALECIMENTO DO
de programas e projetos que levem em conta a capacidade produtiva regional.
TURISMO E DA FRUTICULTURA Ainda, considerando que o município de Lunardelli é considerado importante polo de turismo
"ROTAS PARANÁ"
religioso e gerador de fluxo de visitantes na região por conta deste segmento. E, que o
município possui um potencial do turismo religioso atualmente subaproveitado, e que pode
receber grande transformação e evolução.
Soma-se a isso, o projeto de turismo rural desenvolvido pelo Instituto Emater, que tem em seu
planejamento o desenvolvimento do turismo de experiência no meio rural. Assim, o objetivo é
atuar em parceria também na formatação de roteiros turísticos envolvendo as propriedades da
agricultura familiar das diferentes cadeias produtivas, com produtos diferenciados e em várias
regiões do Estado.

Considerando os municípios localizados na parte do Vale do Ribeira que ficam dentro dos
limites do Estado do Paraná (Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses,
Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná). Considerando o índice de desenvolvimento
humano (IDH) no Vale do Ribeira ser um dos mais baixos do Paraná. Considerando, ainda, o
DESENVOLVIMENTO REGIONAL propósito do Governo do Estado de promover a superação da pobreza por meio da atividade
DO VALE DO RIBEIRA
produtiva e a geração de emprego e renda.
Assim, o Paraná Projetos atuará em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e
Projetos Estruturantes e com o apoio de instituições locais e regionais, no fortalecimento das
potencialidades locais, visando a promoção de um novo ciclo de desenvolvimento na região.

DESENVOLVIMENTO EM
MUNICÍPIOS DE BAIXO IDH

CICLOMOBILIDADE PARANÁ

Tendo em vista que alguns municípios do Paraná obtiveram desenvolvimento insuficiente no
período 2010/2018. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado do
Planejamento e Projetos Estruturantes apoiando os administradores municipaisno
aprimoramento de suas gestões, visando boas práticas de governança, previnindo
irregularidades e desenvolvendo uma visão ampla e integrada da administração , auxiliando,
dessa forma, na transformação dos municípios.

Considerando o Conselho Paranaense de Ciclomobilidade - CONCICLO, em que são
apresentados e debatidos os projetos a serem desenvolvidos pelas Câmaras Técnicas.
Considerando que o cicloturismo é uma modalidade de turismo que conquista cada vez mais
adeptos no Brasil e no mundo. Por meio dele, os municípios podem, com baixo investimento,
criar, oficializar e promover seus circuitos ou roteiros por meio da valorização da cultura e
economia local. Assim, a ideia é discutir os assuntos relacionados as rotas cicloturísticas no
Estado, prevendo a segurança dos ciclistas e as características culturais e turísticas da
localidade ou região da rota a ser estabelecida.

Relatório de resultados e projetos
estruturantes para o litoral do Paraná.

Ano Referência: 2020
Nº AÇÃO

DESCRITIVO DA AÇÃO

INÍCIO/FIM

% REALIZAÇÃO

01.1

Visita técnica aos municípios

JANEIRO/ABRIL

10%

01.2

Mapeamento das intervenções físicas

JANEIRO/JUNHO

10%

01.3

Diagnóstico da situação atual dos terminais
e estruturas náuticas do Litoral

FEVEREIRO/MAIO

0%

01.4

Realização de benchmarketing de estruturas
náuticas

FEVEREIRO/ABRIL

0%

01.5

Elaboração de projeto para implantação de
infraestrutura de apoio ao transporte
náutico

MAIO/DEZEMBRO

10%

01.6

Identificação do público alvo local para
ações de capacitação na área de
empreendedorismmo e geração de
pequenos negócios

MARÇO/JULHO

0%

01.7

Capacitação em empreendedorismo e
geração de renda

AGOSTO/DEZEMBRO

0%

01.8

Elaboração de projeto de educação
ambiental com foco nas unidades de
conservação

JUNHO/DEZEMBRO

0%

01.9

Elaboração de projeto visando a proteção
da restinga

JUNHO/DEZEMBRO

0%

01.10

Elaboração de projeto de equipamento
público

JUNHO/DEZEMBRO

0%

02.1

Visitas técnicas aos municípios

JANEIRO/JUNHO

10%

02.2

Apoio no planejamento, capacitação dos
atores locais e regionais, material gráfico e
comunicação visual de roteiro de
caminhada em estilo autoguiada
envolvendo os municípios do território do
Vale do Ivaí, passando por propriedades
rurais assistidas pela Emater

FEVEREIR/DEZEMBRO

15%

02.3

Apoio na consolidação, capacitação dos
atores locais e regionais, material gráfico e
comunicação visual da “Rota do Queijo
Artesanal do Paraná” na região sudoeste do
Estado e em Londrina

FEVEREIR/DEZEMBRO

0%

02.4

Apoio na produção associada ao turismo
com base nas regiões priorizadas com
potencial para a fruticultura

FEVEREIR/DEZEMBRO

0%

02.5

Pesquisa e identificação de elementos da
iconografia local com potencial para
aplicação na produção associada ao turismo
(artesanato e produtos da agroindústria),
geração de renda e atração de
investimentos para o município de
Lunardelli

FEVEREIRO/JULHO

0%

03.1

Levantamento e análise dos planos da
região

JANEIRO/ABRIL

15%

03.2

Mapeamento das iniciativas locais,
identificação de cenários propulsores a
serem trabalhados

MAIO/AGOSTO

0%

03.3

Realização de evento público de validação
com os atores locais e regionais

SETEMBR/DEZEMBRO

0%

03.4

Proposição de ações estratégicas de curto
prazo

NOVEMBR/DEZEMBRO

0%

04.1

Visitas técnicas e eventos nos municípios

JANEIRO/DEZEMBRO

25%

04.2

Análise das informações levantadas

FEVEREIR/NOVEMBRO

10%

04.3

Ações de qualificação

MARÇO/DEZEMBRO

10%

05.1

Elaborar formulário para levantar rotas e
iniciativas existentes no estado

JANEIRO/ABRIL

20%

05.2

Realizar benchmarking de modelos de
gestão de rotas cicloturísticas

MARÇO/OUTUBRO

10%

05.3

Estruturação do projeto "Circuito Caiçara de
Cicloturismo"

AGOSTO/DEZEMBRO

0%

05.4

Realizar evento de lançamento do circuito e
seminário sobre cicloturismo no Paraná

AGOSTO/DEZEMBRO

0%

Roteiros de integração regional e fichas da
iconografia.

3

Relatório de resultados e eventos públicos.

Relatório técnico.

Projeto do circuito e evento público.

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)

Inserido ao protocolo 16.567.791-9 por: Rogério Augusto Calabresi Coelho em: 05/05/2020 14:21.

Data:
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1
RELATÓRIO TÉCNICO

Mês Referência: FEVEREIRO
N°

1

2

3

4

5

PROJETO

LITORAL DE OPORTUNIDADES

JUSTIFICATIVA

ENTREGA

Em consonância ao Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná –
PDS_LITORAL que prevê 5 eixos de trabalho: institucional, ambiental, econômico,
infraestrutura e socioterritorial, e respeitando as características peculiares de cada município e
da população, visa o projeto desenvolver vocações e possibilidades de transformação da
realidade local. Objetiva-se promover a integração entre os municípios e ilhas do litoral
paranaense através de melhorias de infraestrutura de modais, preservação do meio ambiente
e incremento do turismo, de modo que turistas, investidores e moradores que desfrutam da
beleza cênica do litoral paranaense tenham melhores condições de mobilidade na região e
facilidade de acesso aos atrativos turísticos do litoral. Tais ações buscam também a
qualificação dos atores envolvidos, despertando o espírito empreendedor na população de
baixa renda do litoral paranaense, desde aqueles que ainda não tem um negócio, até aqueles
que já possuem, à medida que ampliam seu acesso ao conhecimento, desenvolvendo
competências e habilidades empreendedoras.

Considerando que o Paraná Projetos estimulou o desenvolvimento regional no Território do
Vale do Ivaí, a partir das vocações econômicas, aspectos físicos territoriais, diversidade
cultural, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em
consonância com os princípios da sustentabilidade. Assim, dando continuidade e
aperfeiçoando o trabalho desenvolvido na região, suas potencialidades e possibilidades
futuras, focadas no objetivo de proporcionar uma vida mais digna à população, o Estado vai
atuar de forma integrada com os diversos atores públicos e privados para melhorar a execução
FORTALECIMENTO DO
de programas e projetos que levem em conta a capacidade produtiva regional.
TURISMO E DA FRUTICULTURA Ainda, considerando que o município de Lunardelli é considerado importante polo de turismo
"ROTAS PARANÁ"
religioso e gerador de fluxo de visitantes na região por conta deste segmento. E, que o
município possui um potencial do turismo religioso atualmente subaproveitado, e que pode
receber grande transformação e evolução.
Soma-se a isso, o projeto de turismo rural desenvolvido pelo Instituto Emater, que tem em seu
planejamento o desenvolvimento do turismo de experiência no meio rural. Assim, o objetivo é
atuar em parceria também na formatação de roteiros turísticos envolvendo as propriedades da
agricultura familiar das diferentes cadeias produtivas, com produtos diferenciados e em várias
regiões do Estado.

Considerando os municípios localizados na parte do Vale do Ribeira que ficam dentro dos
limites do Estado do Paraná (Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses,
Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná). Considerando o índice de desenvolvimento
humano (IDH) no Vale do Ribeira ser um dos mais baixos do Paraná. Considerando, ainda, o
DESENVOLVIMENTO REGIONAL propósito do Governo do Estado de promover a superação da pobreza por meio da atividade
DO VALE DO RIBEIRA
produtiva e a geração de emprego e renda.
Assim, o Paraná Projetos atuará em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e
Projetos Estruturantes e com o apoio de instituições locais e regionais, no fortalecimento das
potencialidades locais, visando a promoção de um novo ciclo de desenvolvimento na região.

DESENVOLVIMENTO EM
MUNICÍPIOS DE BAIXO IDH

CICLOMOBILIDADE PARANÁ

Tendo em vista que alguns municípios do Paraná obtiveram desenvolvimento insuficiente no
período 2010/2018. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado do
Planejamento e Projetos Estruturantes apoiando os administradores municipaisno
aprimoramento de suas gestões, visando boas práticas de governança, previnindo
irregularidades e desenvolvendo uma visão ampla e integrada da administração , auxiliando,
dessa forma, na transformação dos municípios.

Considerando o Conselho Paranaense de Ciclomobilidade - CONCICLO, em que são
apresentados e debatidos os projetos a serem desenvolvidos pelas Câmaras Técnicas.
Considerando que o cicloturismo é uma modalidade de turismo que conquista cada vez mais
adeptos no Brasil e no mundo. Por meio dele, os municípios podem, com baixo investimento,
criar, oficializar e promover seus circuitos ou roteiros por meio da valorização da cultura e
economia local. Assim, a ideia é discutir os assuntos relacionados as rotas cicloturísticas no
Estado, prevendo a segurança dos ciclistas e as características culturais e turísticas da
localidade ou região da rota a ser estabelecida.

Relatório de resultados e projetos
estruturantes para o litoral do Paraná.

Ano Referência: 2020

4
4

Nº AÇÃO

DESCRITIVO DA AÇÃO

INÍCIO/FIM

% REALIZAÇÃO

01.1

Visita técnica aos municípios

JANEIRO/ABRIL

10%

01.2

Mapeamento das intervenções físicas

JANEIRO/JUNHO

25%

01.3

Diagnóstico da situação atual dos terminais
e estruturas náuticas do Litoral

FEVEREIRO/MAIO

20%

01.4

Realização de benchmarketing de estruturas
náuticas

FEVEREIRO/ABRIL

20%

01.5

Elaboração de projeto para implantação de
infraestrutura de apoio ao transporte
náutico

MAIO/DEZEMBRO

20%

01.6

Identificação do público alvo local para
ações de capacitação na área de
empreendedorismmo e geração de
pequenos negócios

MARÇO/JULHO

10%

01.7

Capacitação em empreendedorismo e
geração de renda

AGOSTO/DEZEMBRO

0%

01.8

Elaboração de projeto de educação
ambiental com foco nas unidades de
conservação

JUNHO/DEZEMBRO

0%

01.9

Elaboração de projeto visando a proteção
da restinga

JUNHO/DEZEMBRO

0%

01.10

Elaboração de projeto de equipamento
público

JUNHO/DEZEMBRO

0%

02.1

Visitas técnicas aos municípios

JANEIRO/JUNHO

10%

02.2

Apoio no planejamento, capacitação dos
atores locais e regionais, material gráfico e
comunicação visual de roteiro de
caminhada em estilo autoguiada
envolvendo os municípios do território do
Vale do Ivaí, passando por propriedades
rurais assistidas pela Emater

FEVEREIR/DEZEMBRO

20%

02.3

Apoio na consolidação, capacitação dos
atores locais e regionais, material gráfico e
comunicação visual da “Rota do Queijo
Artesanal do Paraná” na região sudoeste do
Estado e em Londrina

FEVEREIR/DEZEMBRO

0%

02.4

Apoio na produção associada ao turismo
com base nas regiões priorizadas com
potencial para a fruticultura

FEVEREIR/DEZEMBRO

0%

02.5

Pesquisa e identificação de elementos da
iconografia local com potencial para
aplicação na produção associada ao turismo
(artesanato e produtos da agroindústria),
geração de renda e atração de
investimentos para o município de
Lunardelli

FEVEREIRO/JULHO

10%

03.1

Levantamento e análise dos planos da
região

JANEIRO/ABRIL

30%

03.2

Mapeamento das iniciativas locais,
identificação de cenários propulsores a
serem trabalhados

MAIO/AGOSTO

0%

03.3

Realização de evento público de validação
com os atores locais e regionais

SETEMBR/DEZEMBRO

0%

03.4

Proposição de ações estratégicas de curto
prazo

NOVEMBR/DEZEMBRO

0%

04.1

Visitas técnicas e eventos nos municípios

JANEIRO/DEZEMBRO

35%

04.2

Análise das informações levantadas

FEVEREIR/NOVEMBRO

20%

04.3

Ações de qualificação

MARÇO/DEZEMBRO

10%

05.1

Elaborar formulário para levantar rotas e
iniciativas existentes no estado

JANEIRO/ABRIL

40%

05.2

Realizar benchmarking de modelos de
gestão de rotas cicloturísticas

MARÇO/OUTUBRO

20%

05.3

Estruturação do projeto "Circuito Caiçara de
Cicloturismo"

AGOSTO/DEZEMBRO

10%

05.4

Realizar evento de lançamento do circuito e
seminário sobre cicloturismo no Paraná

AGOSTO/DEZEMBRO

0%

Roteiros de integração regional e fichas da
iconografia.

Relatório de resultados e eventos públicos.

Relatório técnico.

Projeto do circuito e evento público.

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)

Inserido ao protocolo 16.567.791-9 por: Rogério Augusto Calabresi Coelho em: 05/05/2020 14:21.

Data:
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5
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1
RELATÓRIO TÉCNICO

Mês Referência: MARÇO
N°

1

2

3

4

5

PROJETO

LITORAL DE OPORTUNIDADES

JUSTIFICATIVA

ENTREGA

Em consonância ao Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná –
PDS_LITORAL que prevê 5 eixos de trabalho: institucional, ambiental, econômico,
infraestrutura e socioterritorial, e respeitando as características peculiares de cada município e
da população, visa o projeto desenvolver vocações e possibilidades de transformação da
realidade local. Objetiva-se promover a integração entre os municípios e ilhas do litoral
paranaense através de melhorias de infraestrutura de modais, preservação do meio ambiente
e incremento do turismo, de modo que turistas, investidores e moradores que desfrutam da
beleza cênica do litoral paranaense tenham melhores condições de mobilidade na região e
facilidade de acesso aos atrativos turísticos do litoral. Tais ações buscam também a
qualificação dos atores envolvidos, despertando o espírito empreendedor na população de
baixa renda do litoral paranaense, desde aqueles que ainda não tem um negócio, até aqueles
que já possuem, à medida que ampliam seu acesso ao conhecimento, desenvolvendo
competências e habilidades empreendedoras.

Considerando que o Paraná Projetos estimulou o desenvolvimento regional no Território do
Vale do Ivaí, a partir das vocações econômicas, aspectos físicos territoriais, diversidade
cultural, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em
consonância com os princípios da sustentabilidade. Assim, dando continuidade e
aperfeiçoando o trabalho desenvolvido na região, suas potencialidades e possibilidades
futuras, focadas no objetivo de proporcionar uma vida mais digna à população, o Estado vai
atuar de forma integrada com os diversos atores públicos e privados para melhorar a execução
FORTALECIMENTO DO
de programas e projetos que levem em conta a capacidade produtiva regional.
TURISMO E DA FRUTICULTURA Ainda, considerando que o município de Lunardelli é considerado importante polo de turismo
"ROTAS PARANÁ"
religioso e gerador de fluxo de visitantes na região por conta deste segmento. E, que o
município possui um potencial do turismo religioso atualmente subaproveitado, e que pode
receber grande transformação e evolução.
Soma-se a isso, o projeto de turismo rural desenvolvido pelo Instituto Emater, que tem em seu
planejamento o desenvolvimento do turismo de experiência no meio rural. Assim, o objetivo é
atuar em parceria também na formatação de roteiros turísticos envolvendo as propriedades da
agricultura familiar das diferentes cadeias produtivas, com produtos diferenciados e em várias
regiões do Estado.

Considerando os municípios localizados na parte do Vale do Ribeira que ficam dentro dos
limites do Estado do Paraná (Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses,
Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná). Considerando o índice de desenvolvimento
humano (IDH) no Vale do Ribeira ser um dos mais baixos do Paraná. Considerando, ainda, o
DESENVOLVIMENTO REGIONAL propósito do Governo do Estado de promover a superação da pobreza por meio da atividade
DO VALE DO RIBEIRA
produtiva e a geração de emprego e renda.
Assim, o Paraná Projetos atuará em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e
Projetos Estruturantes e com o apoio de instituições locais e regionais, no fortalecimento das
potencialidades locais, visando a promoção de um novo ciclo de desenvolvimento na região.

DESENVOLVIMENTO EM
MUNICÍPIOS DE BAIXO IDH

CICLOMOBILIDADE PARANÁ

Tendo em vista que alguns municípios do Paraná obtiveram desenvolvimento insuficiente no
período 2010/2018. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado do
Planejamento e Projetos Estruturantes apoiando os administradores municipaisno
aprimoramento de suas gestões, visando boas práticas de governança, previnindo
irregularidades e desenvolvendo uma visão ampla e integrada da administração , auxiliando,
dessa forma, na transformação dos municípios.

Considerando o Conselho Paranaense de Ciclomobilidade - CONCICLO, em que são
apresentados e debatidos os projetos a serem desenvolvidos pelas Câmaras Técnicas.
Considerando que o cicloturismo é uma modalidade de turismo que conquista cada vez mais
adeptos no Brasil e no mundo. Por meio dele, os municípios podem, com baixo investimento,
criar, oficializar e promover seus circuitos ou roteiros por meio da valorização da cultura e
economia local. Assim, a ideia é discutir os assuntos relacionados as rotas cicloturísticas no
Estado, prevendo a segurança dos ciclistas e as características culturais e turísticas da
localidade ou região da rota a ser estabelecida.

Relatório de resultados e projetos
estruturantes para o litoral do Paraná.

Ano Referência: 2020
Nº AÇÃO

DESCRITIVO DA AÇÃO

INÍCIO/FIM

% REALIZAÇÃO

01.1

Visita técnica aos municípios

JANEIRO/ABRIL

10%

01.2

Mapeamento das intervenções físicas

JANEIRO/JUNHO

30%

01.3

Diagnóstico da situação atual dos terminais
e estruturas náuticas do Litoral

FEVEREIRO/MAIO

40%

01.4

Realização de benchmarketing de estruturas
náuticas

FEVEREIRO/ABRIL

50%

01.5

Elaboração de projeto para implantação de
infraestrutura de apoio ao transporte
náutico

MAIO/DEZEMBRO

20%

01.6

Identificação do público alvo local para
ações de capacitação na área de
empreendedorismmo e geração de
pequenos negócios

MARÇO/JULHO

10%

01.7

Capacitação em empreendedorismo e
geração de renda

AGOSTO/DEZEMBRO

0%

01.8

Elaboração de projeto de educação
ambiental com foco nas unidades de
conservação

JUNHO/DEZEMBRO

0%

01.9

Elaboração de projeto visando a proteção
da restinga

JUNHO/DEZEMBRO

0%

01.10

Elaboração de projeto de equipamento
público

JUNHO/DEZEMBRO

0%

02.1

Visitas técnicas aos municípios

JANEIRO/JUNHO

10%

02.2

Apoio no planejamento, capacitação dos
atores locais e regionais, material gráfico e
comunicação visual de roteiro de
caminhada em estilo autoguiada
envolvendo os municípios do território do
Vale do Ivaí, passando por propriedades
rurais assistidas pela Emater

FEVEREIR/DEZEMBRO

20%

02.3

Apoio na consolidação, capacitação dos
atores locais e regionais, material gráfico e
comunicação visual da “Rota do Queijo
Artesanal do Paraná” na região sudoeste do
Estado e em Londrina

FEVEREIR/DEZEMBRO

0%

02.4

Apoio na produção associada ao turismo
com base nas regiões priorizadas com
potencial para a fruticultura

FEVEREIR/DEZEMBRO

20%

02.5

Pesquisa e identificação de elementos da
iconografia local com potencial para
aplicação na produção associada ao turismo
(artesanato e produtos da agroindústria),
geração de renda e atração de
investimentos para o município de
Lunardelli

FEVEREIRO/JULHO

10%

03.1

Levantamento e análise dos planos da
região

JANEIRO/ABRIL

60%

03.2

Mapeamento das iniciativas locais,
identificação de cenários propulsores a
serem trabalhados

MAIO/AGOSTO

0%

03.3

Realização de evento público de validação
com os atores locais e regionais

SETEMBR/DEZEMBRO

0%

03.4

Proposição de ações estratégicas de curto
prazo

NOVEMBR/DEZEMBRO

0%

04.1

Visitas técnicas e eventos nos municípios

JANEIRO/DEZEMBRO

35%

04.2

Análise das informações levantadas

FEVEREIR/NOVEMBRO

35%

04.3

Ações de qualificação

MARÇO/DEZEMBRO

25%

05.1

Elaborar formulário para levantar rotas e
iniciativas existentes no estado

JANEIRO/ABRIL

80%

05.2

Realizar benchmarking de modelos de
gestão de rotas cicloturísticas

MARÇO/OUTUBRO

40%

05.3

Estruturação do projeto "Circuito Caiçara de
Cicloturismo"

AGOSTO/DEZEMBRO

10%

05.4

Realizar evento de lançamento do circuito e
seminário sobre cicloturismo no Paraná

AGOSTO/DEZEMBRO

0%

Roteiros de integração regional e fichas da
iconografia.

5

Relatório de resultados e eventos públicos.

Relatório técnico.

Projeto do circuito e evento público.

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO – 1
RELATÓRIO TÉCNICO

Mês Referência: ABRIL
N°

1

2

3

4

5

PROJETO

LITORAL DE OPORTUNIDADES

JUSTIFICATIVA

ENTREGA

Em consonância ao Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Paraná –
PDS_LITORAL que prevê 5 eixos de trabalho: institucional, ambiental, econômico,
infraestrutura e socioterritorial, e respeitando as características peculiares de cada município e
da população, visa o projeto desenvolver vocações e possibilidades de transformação da
realidade local. Objetiva-se promover a integração entre os municípios e ilhas do litoral
paranaense através de melhorias de infraestrutura de modais, preservação do meio ambiente
e incremento do turismo, de modo que turistas, investidores e moradores que desfrutam da
beleza cênica do litoral paranaense tenham melhores condições de mobilidade na região e
facilidade de acesso aos atrativos turísticos do litoral. Tais ações buscam também a
qualificação dos atores envolvidos, despertando o espírito empreendedor na população de
baixa renda do litoral paranaense, desde aqueles que ainda não tem um negócio, até aqueles
que já possuem, à medida que ampliam seu acesso ao conhecimento, desenvolvendo
competências e habilidades empreendedoras.

Considerando que o Paraná Projetos estimulou o desenvolvimento regional no Território do
Vale do Ivaí, a partir das vocações econômicas, aspectos físicos territoriais, diversidade
cultural, de modo a criar oportunidades de crescimento viáveis, socialmente justas e em
consonância com os princípios da sustentabilidade. Assim, dando continuidade e
aperfeiçoando o trabalho desenvolvido na região, suas potencialidades e possibilidades
futuras, focadas no objetivo de proporcionar uma vida mais digna à população, o Estado vai
atuar de forma integrada com os diversos atores públicos e privados para melhorar a execução
FORTALECIMENTO DO
de programas e projetos que levem em conta a capacidade produtiva regional.
TURISMO E DA FRUTICULTURA Ainda, considerando que o município de Lunardelli é considerado importante polo de turismo
"ROTAS PARANÁ"
religioso e gerador de fluxo de visitantes na região por conta deste segmento. E, que o
município possui um potencial do turismo religioso atualmente subaproveitado, e que pode
receber grande transformação e evolução.
Soma-se a isso, o projeto de turismo rural desenvolvido pelo Instituto Emater, que tem em seu
planejamento o desenvolvimento do turismo de experiência no meio rural. Assim, o objetivo é
atuar em parceria também na formatação de roteiros turísticos envolvendo as propriedades da
agricultura familiar das diferentes cadeias produtivas, com produtos diferenciados e em várias
regiões do Estado.

Considerando os municípios localizados na parte do Vale do Ribeira que ficam dentro dos
limites do Estado do Paraná (Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Doutor Ulysses,
Itaperuçu, Rio Branco do Sul e Tunas do Paraná). Considerando o índice de desenvolvimento
humano (IDH) no Vale do Ribeira ser um dos mais baixos do Paraná. Considerando, ainda, o
DESENVOLVIMENTO REGIONAL propósito do Governo do Estado de promover a superação da pobreza por meio da atividade
DO VALE DO RIBEIRA
produtiva e a geração de emprego e renda.
Assim, o Paraná Projetos atuará em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento e
Projetos Estruturantes e com o apoio de instituições locais e regionais, no fortalecimento das
potencialidades locais, visando a promoção de um novo ciclo de desenvolvimento na região.

DESENVOLVIMENTO EM
MUNICÍPIOS DE BAIXO IDH

CICLOMOBILIDADE PARANÁ

Tendo em vista que alguns municípios do Paraná obtiveram desenvolvimento insuficiente no
período 2010/2018. Assim, a ideia é atuar em parceria com a Secretaria de Estado do
Planejamento e Projetos Estruturantes apoiando os administradores municipaisno
aprimoramento de suas gestões, visando boas práticas de governança, previnindo
irregularidades e desenvolvendo uma visão ampla e integrada da administração , auxiliando,
dessa forma, na transformação dos municípios.

Considerando o Conselho Paranaense de Ciclomobilidade - CONCICLO, em que são
apresentados e debatidos os projetos a serem desenvolvidos pelas Câmaras Técnicas.
Considerando que o cicloturismo é uma modalidade de turismo que conquista cada vez mais
adeptos no Brasil e no mundo. Por meio dele, os municípios podem, com baixo investimento,
criar, oficializar e promover seus circuitos ou roteiros por meio da valorização da cultura e
economia local. Assim, a ideia é discutir os assuntos relacionados as rotas cicloturísticas no
Estado, prevendo a segurança dos ciclistas e as características culturais e turísticas da
localidade ou região da rota a ser estabelecida.

Relatório de resultados e projetos
estruturantes para o litoral do Paraná.

Ano Referência: 2020
Nº AÇÃO

DESCRITIVO DA AÇÃO

INÍCIO/FIM

% REALIZAÇÃO

01.1

Visita técnica aos municípios

JANEIRO/ABRIL

10%

01.2

Mapeamento das intervenções físicas

JANEIRO/JUNHO

40%

01.3

Diagnóstico da situação atual dos terminais
e estruturas náuticas do Litoral

FEVEREIRO/MAIO

40%

01.4

Realização de benchmarketing de estruturas
náuticas

FEVEREIRO/ABRIL

100%

01.5

Elaboração de projeto para implantação de
infraestrutura de apoio ao transporte
náutico

MAIO/DEZEMBRO

20%

01.6

Identificação do público alvo local para
ações de capacitação na área de
empreendedorismmo e geração de
pequenos negócios

MARÇO/JULHO

15%

01.7

Capacitação em empreendedorismo e
geração de renda

AGOSTO/DEZEMBRO

0%

01.8

Elaboração de projeto de educação
ambiental com foco nas unidades de
conservação

JUNHO/DEZEMBRO

0%

01.9

Elaboração de projeto visando a proteção
da restinga

JUNHO/DEZEMBRO

0%

01.10

Elaboração de projeto de equipamento
público

JUNHO/DEZEMBRO

0%

02.1

Visitas técnicas aos municípios

JANEIRO/JUNHO

10%

02.2

Apoio no planejamento, capacitação dos
atores locais e regionais, material gráfico e
comunicação visual de roteiro de
caminhada em estilo autoguiada
envolvendo os municípios do território do
Vale do Ivaí, passando por propriedades
rurais assistidas pela Emater

FEVEREIR/DEZEMBRO

20%

02.3

Apoio na consolidação, capacitação dos
atores locais e regionais, material gráfico e
comunicação visual da “Rota do Queijo
Artesanal do Paraná” na região sudoeste do
Estado e em Londrina

FEVEREIR/DEZEMBRO

0%

02.4

Apoio na produção associada ao turismo
com base nas regiões priorizadas com
potencial para a fruticultura

FEVEREIR/DEZEMBRO

20%

02.5

Pesquisa e identificação de elementos da
iconografia local com potencial para
aplicação na produção associada ao turismo
(artesanato e produtos da agroindústria),
geração de renda e atração de
investimentos para o município de
Lunardelli

FEVEREIRO/JULHO

10%

03.1

Levantamento e análise dos planos da
região

JANEIRO/ABRIL

100%

03.2

Mapeamento das iniciativas locais,
identificação de cenários propulsores a
serem trabalhados

MAIO/AGOSTO

15%

03.3

Realização de evento público de validação
com os atores locais e regionais

SETEMBR/DEZEMBRO

0%

03.4

Proposição de ações estratégicas de curto
prazo

NOVEMBR/DEZEMBRO

0%

04.1

Visitas técnicas e eventos nos municípios

JANEIRO/DEZEMBRO

35%

04.2

Análise das informações levantadas

FEVEREIR/NOVEMBRO

35%

04.3

Ações de qualificação

MARÇO/DEZEMBRO

25%

05.1

Elaborar formulário para levantar rotas e
iniciativas existentes no estado

JANEIRO/ABRIL

100%

05.2

Realizar benchmarking de modelos de
gestão de rotas cicloturísticas

MARÇO/OUTUBRO

40%

05.3

Estruturação do projeto "Circuito Caiçara de
Cicloturismo"

AGOSTO/DEZEMBRO

10%

05.4

Realizar evento de lançamento do circuito e
seminário sobre cicloturismo no Paraná

AGOSTO/DEZEMBRO

0%

Roteiros de integração regional e fichas da
iconografia.

6

Relatório de resultados e eventos públicos.

Relatório técnico.

Projeto do circuito e evento público.

Os Produtos finalizados devem ser apresentados digitalizados e acompanhar este formulário.
Os documentos em papel devem ficar sob guarda do PARANÁ PROJETOS, podendo ser requeridos pela SEPL a qualquer momento para dirimir dúvidas.

Elaborado por (nome completo/cargo)
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ALÉM DOS ARQUIVOS NO PRESENTE PROTOCOLO, SERÁ ENTREGUE EM MEIO FÍSICO NA SEPL, CD CONTENDO
ARQUIVOS REFERENTES AOS SEGUINTES ASSUNTOS:

·

LITORAL DE OPORTUNIDADES

·

FORTALECIMENTO DO TURISMO E DA FRUTICULTURA "ROTAS PARANÁ"

·

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO VALE DO RIBEIRA

·

DESENVOLVIMENTO EM MUNICÍPIOS DE BAIXO IDH

·

CICLOMOBILIDADE PARANÁ

Avenida Sete de Setembro, 5739, salas 503, 504, 505 e 506| Batel | 80240001 | Curitiba | Paraná | [41] 32137700|
www.paranaprojetos.pr.gov.br

Inserido ao protocolo 16.567.791-9 por: Rogério Augusto Calabresi Coelho em: 05/05/2020 14:21.

