SUPERINTENDÊNCIA DO ESPORTE

LEGADO E NOVOS

PROJETOS
2021/2022

ESPORTE.PR.GOV.BR

TOTAL

R$ 108.700.000,00
CONVÊNIOS

APOIO AOS MUNICÍPIOS

Jogos de Rendimento / Jogos de Aventura e
Natureza / TransParaná / Verão Maior / Paraná em
Movimento / Pedala Paraná / Jogos do Idoso /
Jogos Socioesportivos / Ginásio Taumã / Clube do
Povo / O esporte que queremos / Escolas de Surf /
Grandes Eventos / CNTA / Pista de Atletismo.
Geração Olímpica / Jogos Escolares /
Paraná Mais Lazer / Paraná Mais Cidades /
Escola do Esporte.
Proesporte (2019, 2020 e 2021) / Nota Paraná /
Complexo Tarumã / Pista de Skate (Tarumã).

R$ 47.000.000,00

RECURSO
PRÓPRIO

R$ 25.200.000,00

INCENTIVO
FISCAL

R$ 36.500.000,00

3 editais em andamento e mais um previsto para 2021

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Três editais estão em andamento. O de 2018 em
fase de prestação de contas, com R$ 2 milhões; o de
2019 em fase de execução, com um valor de R$ 8
milhões; o de 2020 em fase de habilitação, com aporte
de R$ 9 milhões. E mais R$ 9 milhões no edital 2021
(lançamento nos próximos 2 meses)

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Formação esportiva (Vivência esportiva);
Formação esportiva (Fundamentação e
aprendizagem da prática esportiva); Excelência
esportiva (Especialização e aperfeiçoamento
esportivo); Excelência esportiva (Alto rendimento);
Esporte para a Vida Toda e Readaptação.

R$ 2,2 BILHÕES
JÁ DEVOLVIDOS

No esporte, 191 entidades esportivas já
foram beneficiaadas, com R$ 14.429.386,79
distribuídos por todo o estado

REGIÕES COM ENTIDADES ESPORTIVAS BENEFICIADAS

GERAÇÃO OLÍMPICA
Em sua 10ª edição, o Geração Olímpica se
consolida como o maior programa de bolsaatleta do país (estudo publicado pela UFPR). Em
2016, um total de 34 bolsistas estiveram presentes
nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com a
conquista de duas medalhas.

LOCAL: Atletas federados no Paraná
ATENDIMENTO: 1.250 bolsistas/ano
VALOR: R$ 4,75 milhões/ ano
PARCEIROS: Copel (patrocinadora)

As competições acontecem em diversas regiões do estado,
elevando o potencial turístico e promovendo esporte, tendo os
recursos naturais e as vocações locais como principais
instrumentos. Além das disputas de rendimento, oficinas para
crianças e jovens e eventos culturais fazem parte da proposta.

JOGOS DE RENDIMENTO
PARADESPORTIVO
Dois mil atletas disputam os
jogos realizados em etapa
única. Modalidades
paralímpicas. São 16
diferentes modalidades.

ABERTOS

JUVENTUDE

Realizada entre seleções
Mais de 60 anos de história.
municipais - 15 a 18 anos. São
Competição entre seleções
municipais adultas que reúne 20 mil participantes. Fomenta
25 mil participantes na soma a transição de jovens atletas
para a fase adulta.
de todas as etapas.

UNIVERSITÁRIOS
Competição entre
universidades. Em fase única
com aproximadamente 2 mil
competidores.

ESCOLARES (JEPS)
FORMAÇÃO

ESCOLARES
Os JEPS contam com
100 mil participantes/ano.
São 42 fases até as finais.
Atende alunos-atletas dos 12
aos 17 anos. Quase 70 anos de
história.

BOM DE BOLA
A disputa de futebol dos JEPS,
entre escolas, acontece em 41
etapas. Cerca de 25 mil
atletas, nos naipes masculino
e feminino, participam ao
longo do ano.

FINAIS NACIONAIS
A delegação paranaense,
formada pelos campeões dos

JEPS, tem ficado entre os dois
primeiros lugares gerais nas
competições nacionais
escolares - a exemplo dos
Jogos Escolares da Juventude
(realização do COB).

PARALIMPÍADA
As Paralimpíadas Escolares
reúnem delegações com
atletas que disputam as
etapas estaduais dos Jogos
Escolares nas modalidades
paradesportivas.

NOVIDADE

JUVENTUDE

BOA DE BOLA

Visando uma maior integração da
juventude e criar um evento que
envolva todos os municípios do Paraná,
está previsto para o segundo semestre
de 2021 o lançamento dos Jogos da
Juventude Bom de Bola. Realizado entre
seleções municipais, terá equipes
masculinas e femininas exclusivamente
na modalidade futebol de campo.

SELEÇÕES MUNICIPAIS

PREVISÃO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

MASCULINO E FEMININO

JOGOS DA INTEGRAÇÃO
DOS IDOSOS

Diferentemente dos Abertos Master,
que visam modalidades tradicionais,
os Jogos dos Idosos tem como intuito
promover o esporte como qualidade
de vida e forma de convívio social. Os
esportes são adaptados ou as disputas
são centradas em jogos que preservem
a integridade dos participantes.

MAIS NOVIDADES
JAPS COMBATE
Uma competição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS) exclusiva com modalidades
de combate em um evento único. Serão cerca de 10 modalidades disputadas em
uma única etapa, em município a ser definido. Previsto para o 2º semestre de 2021.

JAPS MASTERS

Disputas entre seleções municipais para atletas da categoria master, aqueles com
mais de 50 anos. Derivado dos Jogos Abertos, tem por premissa o desenvolvimento
do esporte como forma competitiva em modalidades tradicionais, contudo em prol
da saúde nas faixas etárias mais elevadas.

JEPS ELETRÔNICOS

Voltados a alunos de 12 a 17 anos da Educação Básica da Rede Pública e Particular do
Ensino Regular e Especial do Estado do Paraná, ofertando 05 modalidades esportivas
que são elas: eFootball PES 2020, Clash Royale, Fortinite, Brawl Stars e LOL. Em 2020, um
piloto, com 4 mil inscritos, foi realizado com sucesso.

PEDALA
PARANÁ
O projeto visa criar ciclorrotas em
diferentes regiões do estado. Duas
já foram inauguradas: Guaratuba e
Matinhos. A previsão é que cerca de
20 circuitos sejam inaugurados,
aliados ao Jogos de Aventura e
Natureza, até o fim do ano.

80 rotas sendo licitadas

RALLY TRANSPARANÁ
CARROS + MOTOS + BIKES + AVENTURA

REALIZADOR:
Jeep Clube de Curitiba
PREVISÃO: 1º trimestre de 2022

A 28ª edição do Transparaná, projeto
apoiado pela Superintendência do Esporte,
vai crescer ainda mais. Agora com a
inclusão da competição de motos e
também bicicletas. Desse modo, não
apenas o âmbito esportivo será
fomentado, mas também irá agregar aos
setores turísticos e econômico em
diferentes regiões do estado.

LOCAL:

Saída de Foz e chegada
em Curitiba

O Verão Maior prevê ações voltadas aos veranistas e
comunidade local, com atividades esportivas e de lazer,
aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil,
torneios e eventos esportivos, além de uma série de
outras práticas relacionadas ao entretenimento.

NÚMEROS DO ESPORTE

40 eventos
150 profissionais envolvidos
Quase 300 mil atendimentos
10 postos de atendimento (fixos no litoral,
itinerantes e Porto Rico)

Movimenta Paraná
É um projeto intersetorial, entre Esporte,
Cultura, Meio Ambiente e Turismo, a fim de
criar ou potencializar eventos já existentes
nas cidades, levando ações das áreas citadas,
nos finais de semana ou em datas festivas.

MEIO AMBIENTE

ações educativas e informativas de
práticas sustentáveis e de preservação

ESPORTE
TURISMO/CULTURA
Festivais gastronômicos,
festivais musicais, de teatro,
entre outros

corridas de rua, passeios
ciclísticos, atividades
aquáticas, de lazer e
avaliação física

PARANÁ
+ LAZER

Ações de capacitação de profissionais e
acadêmicos de Educação Física para o
desenvolvimento do lazer e atividades recreativas
nos municípios paranaenses (até 20 mil
habitantes, prefencialmente de baixo IDH) inclusive
com a utilização de equipamentos já instalados
por ações do Governo do Estado
(a exemplo da Arena Meu Campinho).

FUTURO

O ESPORTE

QUE QUEREMOS

Um programa que
vai dar subsídios para
o planejamento de
políticas esportivas
dos municípios do
Paraná. É formado
por seis ações
estruturantes.

AÇÕES ESTRUTURANTES

1) Diagnóstico do Esporte Municipal;
2) Política Municipal de Esporte;
3) Planejamento Institucional do Esporte;
4) Gestão e Governança do Esporte;
5) Legislação Municipal de Esporte;
6) Elaboração de Projetos Esportivos Municipais;
7) Sistema Municipal de Esporte;
8) Conselho municipal de Esporte;
9) Financiamento e fundo municipal para o Esporte.
SISTEMA ESPORTIVO

Pesquisa feita com todos os
municípios do estado para
planejamento das ações

CLUBE DO POVO
O programa visa fomentar o esporte como instrumento
de combate à vulnerabilidade social e pretende garantir
o bem-estar, a saúde, a justiça social e promover a integração da
família. Terá os clubes como principal palco de atuação, mas também
poderá vincluar associações, espaços esportivos e outros entes ao
projeto. Um dos objetivos é possibilitar que pessoas com menor poder
aquisitivo tenham acesso a estruturas e serviços disponibilizados por
clubes em todo o Paraná.

LOCAL: Piloto em 8 municípios
(Curitiba, Foz, Campo Mourão e Litoral já previstas)
PREVISÃO: segundo semestre de 2021
ATENDIMENTO: famílias paranaenses
PARCEIROS: Sec. da Educação e do Esporte; Sec. da Saúde; Sec. da
Justiça, da Família e Trabalho, Superintendência da Cultura, clubes e
associações espotivas

PARQUE ADAPTADO

PARANÁ MAIS CIDADES

KITS ESPORTIVOS

OUTRAS AÇÕES

O programa, por meio de indicações
parlamentares, entrega a projetos municipais
equipamentos e kits esportivos diversos

ARENA MEU CAMPINHO

ACADEMIA AO AR LIVRE

KIT ACESSIBILIDADE

PRINCIPAL AÇÕES EM 2020/2021

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (UEPG)
Tem por objetivo desenvolver
capacitação para o ambiente
esportivo através de ações
educacionais, visando o
aprimoramento e desenvolvimento
dos de boas práticas e inovações
para os profissionais da área e
também para funções adjacentes.

Curso de Gestão Pública do Esporte
700 inscritos / 300 vagas (EAD)
Lato sensu - Parceria entre Sup. do Esporte, Sup. da Ciência
e Tecnologia e Universidade Estadual de Ponta Grossa
Ofertará curso de extensão para não-graduados

CURSO DE EXTENSÃO (UEL)

Curso de formação de treinadores
24 mil visualizações (aberto, via YouTube)
Parceria entre Sup. do Esporte e Universidade Estadual de Londrina

REVITALIZAÇÃO DO
GINÁSIO TARUMÃ
Construir uma área de
estacionamento e reformar o
ginásio para que ele esteja
apto a receber competições
de nível nacional, bem como
eventos. Vale ressaltar que,
em 2019, mais de 70 eventos
esportivos foram realizados
no local. Uma parceria com a
prefeitura está sendo
elaborada.

PISTA DE SKATE

LOCAL: Complexo Tarumã

Construção de uma pista de skate (projeto
piloto), de padrão internacional, no complexo do
Ginásio Tarumã. O local receberá eventos de
porte nacional e internacional e também será
espaço para o atendimento da comunidade, com
clínicas e escolinhas da modalidade.

PREVISÃO: 2022
ATENDIMENTO: atletas profissionais, amadores e
iniciantes
VALOR: em elaboração de projeto
PARCEIROS: Prefeitura e Confederação Brasileira de Skate

GINÁSIO
PARADESPORTIVO
Reforma estrutural do Ginásio de Esportes
situado na sede da Superintendência Geral do
Esporte para inclusão de paratletas com
atendimento a modalidades paradesportivas
como: basquetebol, handebol, rugby,
badminton em cadeira de rodas; bocha
adaptada e parataekowndo.

LOCAL: Sede da Superintendência Geral do Esporte
PREVISÃO: primeiro trimestre de 2022
ATENDIMENTO: Paratletas do estado e seleções
nacionais das modalidades atendidas
PARCEIRO: Paraná Competitivo

SURF ESCOLA

ONDAS DO SABER
O Projeto “Surf Escola - Ondas do Saber” oferece às crianças a Rede
Municipal de Ensino atividades recreativas com ênfase nas técnicas
do surf, atuando no contraturno escolar do ensino fundamental 1ª fase
e para crianças com dificuldades de acessibilidade, com a finalidade
de estimular as práticas de atividades corporais e cognitivas que o
esporte proporciona a seus praticantes.

LOCAIS: Pico das Pedras - Matinhos
PREVISÃO DE ENTREGA: Verão 2021/2022
PARCEIROS: Prefeitura de Matinhos e Projeto Ondas do Saber
ATENDIMENTO: crianças do ensino fundamental (1ª fase), incluindo
aquelas com dificuldades motoras, e de áreas de vulnerabilidade

