Unidade Gestora/Órgão:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE LONDRINA – CODEL
PROJETOS: 2013/2016
DIRETORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO
DIRETORIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE TURISMO
1. PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE INDUSTRIAL DE LONDRINA – CILON (antigo “PIL
NOROESTE”), PARA VENDA.

A Prefeitura do Município de Londrina está implantando novo loteamento com a
finalidade de acomodar indústrias que necessitem de área para expansão ou que queiram instar-se
no município. Localizado na região nordeste de Londrina, na Avenida Saul Elkind, com rápido acesso
a PR 445, que possibilita rápido acesso a BR369, o novo parque industrial será denominado “Cidade
Industrial de Londrina – CILON”, e terá como escopo principal o fomento do desenvolvimento
econômico da cidade, em especial daquela região, que demonstra grande crescimento habitacional.
A respectiva área, cujo zoneamento enquadra-se como Zona Industrial 2 (ZI2),
que possibilita a implantação de diferentes atividades econômicas, é composta pelos Lotes 285/289A, contendo 170.201,58 m² e Lote 285/289-B, contendo 957.038,42 m², ambos localizados na Gleba
Jacutinga, totalizando 1.127.240,00 m², ou seja, 46,58 alqueires. Em função de sua localização, as
margens do Ribeirão Jacutinga, na concepção do projeto de loteamento foram tomadas precauções
quanto a sustentabilidade do projeto, de forma a proteger o meio ambiente e evitar quaisquer tipos
de poluição. Da mesma forma, das empresas que lá se instalarem, terão preferência aquelas que
possuírem tecnologia sustentável e que possuam certificação destas boas práticas.
O Município executará as obras de infraestrutura como de galerias de águas
pluviais, meio-fio, sarjetas, pavimentação, rede de abastecimento de água, rede de esgoto, rede de
energia elétrica com iluminação pública, rede de gás natural, rede de fibra ótica, enfim, toda
infraestrutura adequada para implantação das indústrias, comércio e serviços que lá se instalarem.
Para tanto o Município está buscando financiamento através da Agência de
Fomento do Paraná, por meio do PARANACIDADE no valor de R$ 20.000.000,00 para execução da
infraestrutura deste Loteamento e já conta com a Lei n.º 12.207/2014, que autoriza a operação de
crédito, aprovada na Câmara Municipal.
Neste Polo Industrial – CILON, o Município pretende colocar à disposição de
empresas pretendentes, para venda ou doação em casos excepcionais – micro-indústrias e
indústrias de pequeno porte classificadas nas categorias IND-D e IND-C (Lei 12.236/2015) –
aproximadamente 600.000,00 m², subdivididos em 216 lotes, com áreas que variam de 1.200 a
4.000m² (média de 2.000,00m²), com toda a infraestrutura, através de processo licitatório, com
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preços de mercado, podendo ser subsidiado, cuja carteira garantirá o pagamento do financiamento e
ainda alimentar o processo de industrialização construindo outros Polos Industriais em outras regiões
do Município.
A implantação do CILON é de relevante importância para a municipalidade,
que será contemplada com um aumento nos investimentos e geração de empregos, que poderão
atrair empreendedores da cidade e de todo o Estado do Paraná.
Fase Atual: O empreendimento está na fase de finalização dos Projetos e a licença ambiental
vigente.
(Anexos: Decreto de utilidade pública n.º 1207/2014; Laudo Avaliação n.º 110/2014; Lei n.º 12242/2015)

2. PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL DE LONDRINA – PIL SUL
O Município pretendia implantar um Parque industrial na PR-445, saída para Curitiba, em uma
área com 123,333 alqueires, sendo declarada a área de utilidade pública através do Decreto n.º
1208, de 22 de setembro de 2014, os lotes localizados no Quinhão n.º 05, Fazenda Três Bocas,
Distrito de Irerê, visando desenvolvimento industrial e econômico da região.
Entretanto, face a Zona de Amortecimento da Mata dos Godoy e recomendação do Ministério
Público, o Decreto 1208/2014 foi revogado pelo Decreto 924/2015, tendo em vista que os Lotes se
localizavam do lado direito da PR-445, sentido Londrina/Curitiba.
O Município procura outra área para implantação do Polo Industrial do lado esquerdo da PR-445,
fora da Zona de Amortecimento.
 Prazo: Dependerá da ação conjunta da CODEL com o MUNICÍPIO sendo necessário
viabilizar recurso para aquisição da área.
(Anexos: Decreto de utilidade pública n.º 1208/2014)

3. PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LOTEAMENTOS PARA DOAÇÃO.
Infraestrutura de Loteamentos Industriais, distribuídos na Zona Norte, Zona Sul e Zona Leste,
visando contribuir para a implantação e expansão de empresas em Londrina, tanto no ramo
industrial como em outros setores da economia, de forma a fortalecer a geração de novos
empregos, renda e tributos no Município.


INFRAESTRUTURA DO LOTE 16-E-2: Trata-se de projeto para execução de infraestrutura
do Lote 16-E-2, área com 281.200,50 m², localizado na GLEBA LINDÓIA, região Leste,
visando o incentivo ao desenvolvimento industrial no Município. Com a implantação deste
projeto o Município poderá atender a demanda de 11 (onze) empresas que pretendem se
implantar ou expandir suas atividades.
Rua Doutor Elias César, nº 55 Caicaras Londrina(PR)
Fone: (43)3379-2300 Fax: (43)3338-8059
www.codel.londrina.pr.gov.br e-mail: codel@codel.londrina.pr.gov.br

Fase: Projetos em aprovação na Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação.


INFRAESTRUTURA DO LOTE 17-1: Trata-se de projeto para execução de infraestrutura do
Lote n° 17-1, área com 37.274,00 m², localizado na GLEBA LINDÓIA, região Leste, visando o
incentivo ao desenvolvimento industrial no Município. Com a implantação deste projeto o
Município poderá atender a demanda de 5 (cinco) empresas que pretendem se implantar ou
expandir suas atividades.
Fase: Projetos em aprovação na Secretaria Municipal de Obras;



INFRAESTRUTURA DO LOTE 8-B: Trata-se de projeto para execução de infraestrutura em
157.300,00 m², localizado na GLEBA PRIMAVERA, região Leste, visando o incentivo ao
desenvolvimento industrial no Município.
Fase: Topografia e Percolação realizadas.



INFRAESTRUTURA DO LOTE 70 E 70-A: Área com 121.000,00 m², situado na GLEBA
LINDÓIA, onde serão instaladas diversas empresas, cujas doações foram formalizadas pela
CODEL e aprovadas pela Câmara Municipal.
Fase: Infraestrutura 95% executada. Em fase de finalização a obra do dissipador de energia
de águas pluviais e transposição/ligação da rede de Esgoto do Loteamento à rede coletora da
SANEPAR.

4. INCENTIVO À DOAÇÃO DE TERRENO
Incentivo de doação de área com base na Lei n°. 5.669/93.
2013: 06 (seis) doações de área às seguintes empresas:
1. Indusbello Indústria de Instrumentos Odontológicos Ltda: Lei n.º 11.811/2013
2. Agili Software para Área Pública Ltda: Lei n.º 11.955/2013
3. RK Embalagens Ltda: Lei n.º 11.956/2013
4. Lexno Indústria de Máquinas e Ferramentas Ltda: Lei n.º 11.957/2013
5. Kfa Indústria e Comércio de Máquina e Equipamentos Ltda: Lei n.º 11.958/2013
6. Classy-Gran Mármores e Granitos Ltda: Lei n.º 11.959/2013
2014: 18 (dezoito) doações de área às seguintes empresas:
1. Dialli Distribuidora de Alimentos Ltda: Lei n.º 12.003/2014
2. AFK Confecções Ltda: Lei n.º 12.004/2014
3. IR Oliveira & Mendes Ltda: Lei n.º 12.005/2014
4. Diflex Distribuidora de Alimentos Ltda: Lei n.º 12.006/2014
5. Getmaq Equipamentos Ltda: Lei 12.007/2014
6. L. Duque & Duque Ltda: Lei n.º 12.008/2014
7. Tom Luz Iluminação Ltda: Lei n.º 12.009/2014
8. Microsens Ltda: Lei n.º 12.010/2014
9. Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR: Lei 12.011/2014
10. Maparv Comércio de Peças Ltda: Lei n.º 12.012/2014
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11. Indústria e Comércio de Madeiras Carrilho Ltda: Lei n.º 12.013/2014
12. TKJ Compressores Ltda: Lei n.º 12.062/2014
13. Prolind Industrial Ltda: Lei n.º 12.063/2014
14. Sâmia Indústria, Comércio e Importação de Alumínios Ltda: Lei n.º 12.200/2014
15. Juntas Santa Cruz Ltda: Lei n.º 12.203/2014
16. Kobra Indústria e Tecnologia Ltda: Lei 12.208/2014
17. Graffilit Indústria de Tintas Ltda: Lei n.º 12.218/2014
18. Stz Indústria e Comércio de Móveis e Estofados Ltda: Lei n.º 12.232/2014
2015: 06 (seis) doações de área às seguintes empresas:
1. Easy Way Com. Import. e Exportação de Confecções em Geral Ltda: Lei 12.276/2015
2. AAF do Brasil Prod. Odontológicos: Lei 12.327/2015
3. EIDEE – Com. Ind. Equipamentos de Eficiência Energética Ltda: Lei n.º 12.345/2015
4. HP - Hertz Power: Lei n.º 12.277/2015
5. IPFB Indústria de Prod. Farmacêuticos e Biotenológicos: Lei n.º 12.328/2015
6. Labor Solo do Brasil SS Ltda: Lei n.º 12.365/2015
2016: 03 (três) doações de área às empresas abaixo relacionadas e 02(dois) em andamento:
1. ECD - Com e Manut. de Teleinformática Ltda: Lei n.º 12.402/2016
2. Indústria e Comércio de Madeiras BRITONI: Lei n.º 12.405/2016
3. MEGAMIX Distribuidora Ltda - Lei n.º 12.421/2016
(Anexos: Leis de Doação)

5. INCENTIVO À LOCAÇÃO
Incentivo ao desenvolvimento com base na Lei n°. 5.669/93, por meio de pagamento de
aluguel de barracão, tanto no ramo industrial como em outros setores da economia.
2014: Atos Brasil Ltda: Lei n.º 12.127/2014 - Termo de Convênio n.º 113/2014
2015: Atos Brasil Ltda: Renovação – Aditivo 01 ao Termo de Convênio n.º 113/2014
2016: 01 incentivo à locação em andamento
(Anexos: Lei n.º 12.127/2014 e Termo de Convênio 113/2014 – Aditivo 01 ao CV 113/2014- renovação em 2015)

6. DESAPROPRIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO ENTORNO DO AEROPORTO:
Ação conjunta CODEL e MUNICÍPIO visando melhorias no Aeroporto como: a ampliação da
pista, instalação do ILS – Instrument Landing System e outros instrumentos de proteção ao
voo, aumento da capacidade do terminal de passageiros que aperfeiçoarão seu desempenho
operacional. Esse equipamento urbano é um instrumento de desenvolvimento econômico
para Londrina e toda região.

2013: DESAPROPRIAÇÃO REALIZADA DE 07 IMÓVEIS DO LADO SUL DA PISTA
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Convênio: n.º 001-2013-SEIL
Valor: R$ 6.265.800,00 (seis milhões, duzentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais),
para pagamento das indenizações de 29.199,41 metros quadrados de terrenos e 3.271,96
metros quadrados de construções.
Resultado: O processo foi conduzido pela Justiça Federal de Londrina através do
CEJUSCON – Centro Judiciário de Solução e Conflitos e Cidadania. A Audiência de
Conciliação foi realizada em 17/06/2013 de forma brilhante e todas as desapropriações
ocorreram de forma amigável, fato inédito em se tratando de processo desapropriatório.
2015 - DESAPROPRIAÇÃO DO LADO NORTE DA PISTA





Total: 38 imóveis desapropriados
Área total do terreno: 134.304,94 m²
Recurso: R$ 25.861.074,80 (Financiamento: Agência de Fomento do Paraná)
Audiência/CEJUSCON ocorrida de 03 e 06/07/2015.

Para desapropriações da Face Norte, o Município buscou financiamento junto à Agência de
Fomento Paraná S.A, por meio do PARANACIDADE no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), dos quais foram disponibilizados R$ 26.200.000,00 (vinte e seis milhões e
duzentos mil reais) aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN. Pelas audiências
realizadas na Justiça Federal, dias 03 e 06/07/2015 foram desapropriados 38 imóveis no
valor de R$ 25.861.074,80.
2016 - FALTA DESAPROPRIAR – 17 IMÓVEIS (16 Lado Norte e 01 Lado Sul):




Área total do terreno: 77.259,98 m²
Recurso: aproximadamente R$ 11.000.000,00 (Financiamento: Agência de Fomento
do Paraná S.A.)
Previsão até dezembro/2016.

Estes imóveis estavam abrangidos pelo Decreto n.º 30/2010, cujo vencimento ocorreu em 14
de janeiro de 2015. Para finalização das desapropriações da Face Norte o Município
necessita de financiamento no montante de aproximadamente R$ 11.000.000,00 (onze
milhões de reais) visando dar continuidade ao cumprimento da contrapartida. O recurso
solicitado junto à Agência de Fomento do Paraná S.A/PARANACIDADE foi aprovado pela
Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
Com a conclusão desse processo e consequentemente transferência da área para a União, a
INFRAERO terá condições de dar prosseguimento nos projetos de ampliação do Aeroporto e
instalação dos equipamentos de proteção ao voo.
Providências já tomadas: Avaliações concluídas dos imóveis, realizada pela Comissão
Municipal de Avaliação; Levantamento de matrículas, fotos, certidões, etc.
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Fase: Em andamento. O Município e a CODEL está viabilizando recursos por meio de
financiamento junto a Agência de Fomento do Estado do Paraná/PARANACIDADE cujo
processo já foi aprovado pelo STN – Secretaria do Tesouro Nacional, e contrato de
financiamento, já assinado. Aguardando o término do período eleitoral para repasse do
recurso pela Fomento Paraná.
(Anexos: Lei n.º 12.206/2014; Decretos n.º 30/2010, 683/2010, 702/2010, 703/2010 e 1001/2014, Decreto
107/2016, Lei n.º 12.379/2015, Acordo de Cooperação 001/2016/0035)

7. REFORMA DO TECNOCENTRO:
Implantação do Centro Tecnológico do Parque Tecnológico de Londrina “Francisco Sciarra”,
com vistas à instalação de espaços especializados de inovação: laboratórios, incubadora e
serviços de apoio.
Público Alvo e Beneficiário do Projeto:
Empresas de base tecnológica, incubadoras, hotéis tecnológicos e instituições de ciência,
tecnologia e inovação, bem como a comunidade em geral. Com a estrutura do Tecnocentro
viabilizada, serão potencializadas as ações para atração de novas empresas e instituições
que possam compor o Sistema Local de Inovação.
Convênio: nº 01.0071.00/2013 estabelecido com o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicação.
Valores do convênio:
- R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de recursos do convênio.
- R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) de contrapartida do Município.
Fase:
A obra da reforma foi licitada e encontra-se em fase final de execução com previsão de
finalização em novembro de 2016.
http://www.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=201400193

8. IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS AFINS NO PARQUE
TECNOLÓGICO DE LONDRINA FRANCISCO SCIARRA:
O Laboratório será implantado em uma área de aproximadamente 350m², dentro do
Tecnocentro no Parque Tecnológico de Londrina Francisco Sciarra. O Parque Tecnológico é
uma alternativa natural para a instalação do Laboratório, tendo em vista que no local já se
encontra instalado o IPEM/INMETRO, com dois laboratórios de metrologia e certificação (área
têxtil e química); e o Tecnocentro que pretende ser um provedor de serviços tecnológicos,
tanto para as empresas instaladas no Parque como para as demais empresas e instituições
de Londrina e Região.
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Objetivo Geral:
Alavancar o comércio e a indústria regional através da oferta de serviços associados à análise
de alimentos, suporte para desenvolvimento de novos produtos, análises de controle de
identidade e qualidade, desenvolvimento de pesquisa básica e tecnológica e extensão
tecnológica empresarial.
Convênio: nº 01.0042.00/2010 estabelecido com o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicação.
Valor:
- R$ 1.750.610,80 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e dez mil e oitenta
centavos) de recursos do convênio.
- R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de contrapartida do Município.
Fase:
O convênio prevê a aquisição de mobiliário, equipamentos de informática, equipamentos de
análise laboratorial e obras de adequação do espaço físico. No atual momento, está sendo
finalizado o processo licitatório dos projetos complementares para instalação do laboratório.
Após a finalização dos projetos, será iniciado o processo licitatório do Laboratório de
Alimentos para sua devida operacionalização.
Licitação dos projetos
Número do processo 135/2015
Valor: R$ 26.668,00.
A empresa licitada realizou parcialmente a entrega dos projetos
http://www.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=201500051
Segunda Licitação (em andamento)
Número do processo 1704/2016
Valor máximo R$ 16.750,00
http://www.londrina.pr.gov.br/sistemas/licita/?licitacao=201600061
9.PROJETO DE NATAL
O Natal de Londrina, a partir do encantamento e da magia da virada do ano, visa resgatar a
autoestima da população residente em Londrina e gerar fluxo turístico na região. O projeto
atinge a população londrinense e região metropolitana, que não tem condições financeiras de
visitar grandes centros com decorações natalinas.
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▪ Decoração natalina em espaço público:
▪ 2013: Executado
▪ 2014: Executado
▪ 2015: Executado
 2016: Em andamento (apoio CODEL)
10. PROJETOS APOIADOS (EM ANDAMENTO) – TURISMO
Relatório da situação anterior a 2013:
No início de 2013 esta diretoria encontrou uma estrutura composta por: um servidor de
carreira com seis meses de atuação e um estagiário em final de curso.
Não existia procedimentos, tampouco registro das atividades que estavam sendo
desenvolvidas.
Espaço físico, totalmente inapropriado para compor uma equipe e equipamentos de trabalho
todo defasado.
Hoje a equipe conta com dois servidores de carreira e mais um Diretor em cargo
comissionado.
O registro das atividades e projetos estão sendo registrados no sistema informatizado da
entidade, mantendo assim um banco de dados de todas as atividades desta diretoria.
Estamos com equipamentos novos, mobiliários adequados e espaço físico apropriado para
desenvolver o trabalho.

Projetos Concluídos:
1. Projeto: Placa de Sinalização Turística
Descrição do projeto: A sinalização Turística do Centro Histórico de Londrina tem a finalidade
de mostrar aos visitantes qual a história de cada local visitado. Atingiu diretamente os
visitantes e população local

2. Projeto: Manual de Eventos de Londrina
Descrição do projeto: Este projeto busca apresentar os procedimentos e normas técnicas
para a realização de eventos em Londrina. Atingiu as empresas organizadoras de eventos,
bem como os órgãos que dão aval para realização desses eventos. Houve uma diminuição do
tempo durante as solicitações e autorização por parte dos órgãos competentes e por parte
das empresas organizadoras de eventos, pois, teve a redução de tempo em que se levava
para adquirir as autorizações necessárias para se aprovar um evento em Londrina.
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3. Projeto: Curso para capacitação dos taxistas
Descrição do projeto: Curso para capacitar os taxistas no bom atendimento dos usuários, com
o intuito de mostrar a esses profissionais as normas e procedimentos do bom atendimento,
bem como das belezas que compõe nossa cidade. Foram treinados 420 taxistas, que atingiu
os usuários de serviços de táxis. Teve um grande retorno na autoestima dos profissionais que
trabalham como motorista e um retorno ainda maior aos usuários que passaram a ter um
melhor atendimento por parte desses profissionais.

4. Projeto: Sou Londrina, Souvenir Criativo
Descrição do projeto: o Projeto oferece aos turistas, cidadãos e empresas londrinenses
souvenires com a identidade local com inovação e criatividade, gerando negócios para
pequenos produtores locais. Foram atingidos diretamente 22 produtores que passaram no
crivo da consultoria, mas o projeto abrange diretamente a população londrinense que agora
tem como presentear seus visitantes. O retorno foi tanto financeiro como social, pois envolve
além das entidades, famílias de pequenos produtores que até então, sabiam como fazer, só
não tinham as técnicas de comercialização. Ainda em 2016 será lançado a segunda edição
do projeto com mais 15 produtores e mais de 50 novos produtos.

5. Projeto: Café com Quê?
Descrição do projeto: Não é apenas um projeto de Turismo, mas um resgate do senso de
pertencimento do londrinense para com a cultura do café.
O projeto procura inserir várias ações ligadas a cultura cafeeira para com isso manter na
mente de todos o legado deixado pela cultura do café em nossa região. Foram mobilizadas
Instituições de ensino, trade turístico e população que participou dos debates apresentações
culturais e artísticas propostas pelo projeto. Através desta ação podemos notar que o
sentimento de que a cultura e a história do café irão permanecer ainda por muito tempo em
nosso meio.

6. Projeto: Projeto Três Bocas
Descrição do projeto: Reúne as lideranças da região da Usina Três Bocas com a finalidade de
envolver a comunidade no processo de desenvolvimento local através da gastronomia. O
projeto atingiu os pequenos produtores da região da Usina Três bocas. Houve um retorno
através da elevação da autoestima da população quando eles descobrem que podem se
organizar e oferecer produtos locais aos visitantes.

7. Projeto: Olimpíadas 2016 – Passagem da Tocha Olímpica por Londrina
Descrição do projeto: O principal Símbolo Olímpico dos jogos Olímpicos Modernos passou
por Londrina.
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O dia 28 de junho de 2016 entrou para a história de Londrina. A cidade abriu o revezamento
da Tocha Olímpica Rio 2016 no sul do país. A recepção da chama Olímpica começou
animada no Centro Cívico de Londrina. A festa teve início no local por volta das 15h, com
apresentações das crianças do coral “Um canto em cada canto” e do grupo da fanfarra dos
Desbravadores de Londrina. Centenas de pessoas, principalmente crianças, acompanharam
as atividades e animações do local.
A chama Olímpica passou pelas ruas centrais da cidade, sempre sendo esperada pelos
londrinenses ao longo do trajeto. A cada 200 metros o beijo da Tocha marcava a passagem
do Fogo Olímpico entre os condutores. Os ciclistas do Clube Londrinense de Ciclismo, projeto
conveniado do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE), iam abrindo o
caminho para a Tocha Olímpica e chamando a atenção dos cidadãos.
Foram mais de 500 pessoas, representando muitas entidades que fizeram parte da forçatarefa e organizaram essa festa linda que o londrinense pode usufruir. Tudo transcorreu da
melhor forma, sem incidentes, de forma segura, agradável, e com certeza ficará para sempre
na memória de todos os londrinenses.
Mais que um símbolo dos esportes, a Tocha Olímpica une nações e etnias por onde passa.

Projetos em Andamento:
1.

Projeto: Posicionamento estratégico da marca Londrina

Descrição do projeto: Este projeto tem como objetivo principal sensibilizar o poder público e
comunidade sobre a importância do setor para a economia do município; Projetar o potencial
turístico da cidade interna e externamente; presentear a cidade e as entidades interessadas
com um estudo que possibilite ações futuras mais efetivas e profissionais quando o assunto
for divulgação do turismo de negócios de londrina; potencializar as informações que já
existem hoje e são pouco ou nada utilizadas para a tomada de decisões (pesquisas, estudos
e conhecimento dos participantes); ter um material que possibilite a criação de materiais para
eventos, divulgação da cidade, etc; Identificar os segmentos mais viáveis para o turismo como
gerador de renda e crescimento para nossa cidade; nos posicionar, a nível nacional e
internacional, como polo para receber grandes eventos; promover uma conscientização
interna e projetar a cidade externamente; que todo este levantamento e análise de dados
possam nos dar um direcionamento real do tipo ou tipos de turismo que temos em nossa
cidade e como desenvolvê-lo de forma sustentável; unirmos forças para que tenhamos
números e demonstrarmos nossa real capacidade de receber eventos; que faça parte de um
grande projeto, ou seja, que após a conclusão desta etapa, se inicie a etapa de elaboração de
materiais, vídeo institucional, etc.

2.

Projeto: Ônibus Turístico

Descrição do projeto: Projeto que prevê uma linha exclusiva, que passa nos principais pontos
turísticos e históricos de Londrina.
Para que munícipes e turista contemplem as belezas da cidade, é necessário o Ônibus
Turístico de Londrina, levando facilidade, comodidade, segurança entre outros adjetivos, para
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aqueles que desejam conhecer Londrina. Qual o retorno esperado: Espera-se que a
população conheça nossa cidade e mostre aos visitantes o que temos de bom e bonito.
Através deste projeto espera-se o reconhecimento da população e dos visitantes dos atrativos
turísticos de nossa cidade.

3.

Projeto: Descubra Londrina – Roteiros e experiências

Descrição do projeto: O Projeto Descubra Londrina faz parte de uma série de ações, que têm
o propósito de valorizar a cidade e buscar novos caminhos para o empreendedorismo,
especialmente com o Turismo. Em parceria com pessoas e entidades representativas, com os
londrinenses e também por quem já veio e se apaixonou, queremos descobrir as
preciosidades de Londrina, para elaborar novos, tradicionais, criativos e quem sabe,
inusitados produtos turísticos. Este projeto pretende atingir diretamente a população
londrinense e visitantes locais.
Pretende também resgatar e valorizar as atrações locais; trabalhar o turismo como elemento
agregador aos eventos tradicionais de nossa cidade; desenvolver uma campanha em mídia
social a fim de levantar as atrações e potencialidades de Londrina; envolver a comunidade e
as partes interessadas no desenvolvimento dos produtos turísticos; envolver, qualificar e
capacitar o trade de Londrina para a oferta dos produtos turísticos desenvolvidos; desenvolver
conceito de turismo criativo, turismo de experiência e planejamento participativo ao longo do
trabalho; propor o planejamento de mercado como forma de viabilizar os produtos
desenvolvidos.
Tem ainda como previsão incrementar o fluxo de turistas e sua permanência média em
Londrina; incentivar o incremento dos negócios já existentes; promover a cidade como destino
turístico competitivo.

Participação em outras entidades, ligadas ao Trade Turístico:

1.

Entidade: Núcleo de Turismo

Descrição: O Núcleo de Turismo de Londrina, grupo criado a partir da oficialização do
Protocolo de Intenções em 2010, a fim de melhorar e desenvolver o turismo da cidade de
Londrina, uma iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Diretoria de Turismo do Instituto
de Desenvolvimento de Londrina, assinado pela Secretaria de Estado do Turismo, Londrina
Convention & Visitors Bureau, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel),
Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-Pr), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae-Pr), Universidade Norte do Paraná (Unopar), Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Associação Comercial e Industrial de
Londrina (Acil).
Ação desenvolvida: Discussão e elaboração de projetos para captar eventos e desenvolver o
turismo municipal
Encontros agendados: Reunião Semanal
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2.

Entidade: Conselho Municipal de Turismo

Descrição: O Conselho Municipal de Turismo da Cidade de Londrina, doravante designado
simplesmente CONTUR, instituído pela Lei n.º 10.560, de 7 de novembro de 2.008. Após dois
anos parado foi reestabelecido em 2013. Hoje está formado por 14 entidades representativas
e 08 do poder público.
Ação desenvolvida: Se constitui em órgão fundamental na conjunção de esforços entre o
poder público e a sociedade civil, de caráter consultivo, representativo e deliberativo de
assessoramento à Prefeitura em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade
de Londrina.
Encontros agendados: Reunião Mensal

3.

Entidade: ADETUNORP – Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná

Descrição: A Adetunorp – Agência de Desenvolvimento Turístico do Norte do Paraná na
qualidade de Instância de Governança Regional conjuntamente com o Escritório Regional de
Londrina da Paraná Turismo está coordenando os trabalhos de implantação do PRT – MT –
Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo junto aos municípios
participantes do programa, atualmente composto por 17 municípios, sendo, Alvorada do Sul,
Arapongas, Assaí, Bela Vista do Paraíso, Centenário do Sul, Ibiporã, Londrina, Lupionópolis,
Pitangueiras, Porecatu, Primeiro de Maio, Rancho Alegre, Rolândia, Sapopema, São
Jerônimo da Serra, Sertanópolis e Tamarana.
Ação desenvolvida: Os trabalhos coordenados pela agência visam habilitar os municípios
para atenderem aos pré-requisitos do programa de regionalização do MTUR.
Encontros agendados: Reunião Mensal

4.

Entidade: Comitê Gestor da Nova Sergipe

Descrição: o Projeto Nova Sergipe. Através dessa iniciativa pioneira em Londrina, 15
entidades se uniram aos empresários da rua com objetivo de reinventar a Sergipe, tornando-a
mais atrativa, mais bonita, mais próspera, mais segura, mais estruturada, a cada dia melhor.
Público e privado unido em prol do desenvolvimento da “Nova Sergipe”
Ação desenvolvida: O Projeto Nova Sergipe foi criado em 2009 e desde então desenvolve
uma série de ações para a revitalização de nossa mais tradicional rua de comércio,
aumentando a competitividade do varejo local.
Mudaram – para melhor – as calçadas, as vitrines, a capacitação dos lojistas, a limpeza
pública, a qualidade de atendimento, a satisfação dos consumidores.
Encontros agendados: Reunião Semanal
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5.

Entidade: Comitê Gestor da Saul Elkind

Descrição: Criado através da união entre o poder público e a iniciativa privada com o intuito
de desenvolver a região norte tendo como eixo a Av. Saul El Kind.
Ação desenvolvida: Revitalização Local.
Encontros agendados: Reunião Semanal

6.

Entidade: Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

Descrição: O Comitê Gestor de Londrina é um grupo de governança legalmente constituído
pelo poder público, com representantes da Codel – Presidência do Comitê, Secretaria da
Fazenda do município de Londrina, SEBRAE, ACIL, Sescap, Sincolon e Câmara Municipal de
Londrina, realizando reuniões quinzenais para discussão de possíveis ações a serem
realizadas com parceiros e não parceiros do Comitê.
Ação desenvolvida: Promover o desenvolvimento da Lei Geral que venham a estimular a
institucionalização da Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas nº 123 de 2006. As ações
do Comitê se baseiam nos noves capítulos da Lei: Simplificação e Desburocratização,
Tributação, Acesso a Mercados, Associativismo, Inovação e Tecnologia, Crédito e
Financiamento, Educação Empreendedora, Acesso à Justiça e Agente de Desenvolvimento.
Encontros agendados: Reunião a cada 15 dias

7.

Entidade: Comitê para Comemoração do aniversário de 80 anos de Londrina – 2014

Descrição: Desenvolver atividades em alusão aos 80 anos de Londrina
Ação desenvolvida: Criação da Logomarca 80 anos. Organização de eventos junto a
sociedade civil organizada
Encontros agendados: semanal

8.

Entidade: Comitê para recepção da Família Imperial do Japão no Brasil (31/10/2015)

Descrição: Organização para recepção da Família Imperial do Japão, em comemoração ao
aniversário de 120 anos do tratado de Paz entre Brasil / Japão
Ação desenvolvida: Recepção da Família Imperial. Recepção dos convidados. Sistema de
Segurança.
Encontros agendados: Semanal

9.

Entidade: Comitê para a Copa do Mundo 2014
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Descrição: Preparação da Cidade como Centro de Treinamento das Seleções que irão
disputar a Copa do Mundo de 2014
Ação desenvolvida: Montagem de material de divulgação de Londrina. Recepção de
embaixadores de seleções intencionadas em ficar em Londrina como centro de treinamento.
Encontros agendados: semanal

10.

Entidade: Comitê para organização dos Jogos Escolares da Juventude 2014 e 2015

Descrição: Preparação da Cidade para receber os Jogos Escolares da Juventude
Ação desenvolvida: Visita aos locais dos Jogos. Assessoramento ao COB (comitê olímpico
brasileiro) em ações governamentais.
Encontros agendados: semanal

Participação em eventos e feiras:
Descrição: É a participação do poder público em eventos com a finalidade de aprimorar o
conhecimento nestas ações.
1. Salão Paranaense de Turismo;
2. Encontro Estadual de Gestores de Turismo;
3. Festival de Turismo das Cataratas;
4. Missão Técnica em Porto Alegre – Captação de Eventos;
5. Missão Técnica Santos e Sul de Minas – Desenvolvimento de Roteiros;
6. Missão Técnica “Paraná destinos de experiências incríveis” visita a Ribeirão preto,
Sorocaba, Campinas e São Paulo promovendo rodada de negócios para mostrar nossa
cidade aos paulistas;

Apoio Institucional em Eventos:
Descrição: O apoio institucional não envolve dinheiro público e sim um facilitador para que o
evento ocorra.
1. Fenibat - Feira Nacional e Internacional de Baterias de Chumbo – Evento Bianual.
2. Food Truck Park Festival - Edição Londrina no Centro de Exposição (agosto/2015)
3. Intergames Londrina (26 e 27/09/2015)
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4. Campeonato Nacional de Cavalo 4º de Milhas
5. Londrina Matsuri (04 a 07/09/2015)
6. 16.º Simpósio Nacional de Controle Biológico - 2019
7. 8ª Volta Ciclística do Paraná
8. Projeto Integra Ferramentas Digitais - Projeto em parceria com o SEBRAE para
desenvolver a cultura do turismo junto aos empresários
9. Fest Café.
10. Filmagens da Revista RPC (Casos e Causos) – 2013
11. XV Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais
12. XX Congresso Brasileiro de Parasitologia Animal.
13. Conselho Regional de Psicologia do Paraná – 2015
14. Campeonato Brasileiro de Canoagem – 2015
15. Campeonato Panamericano de Caiac Polo – 2014
16. Exposição David Wang - Futebol Brasil - Pátio da Prefeitura de Londrina 17. ART & CRAFT - Feira Internacional de Artesanato – 2013 e 2014
18. XX Congresso Brasileiro de Patologia Veterinária – 2018
19. OFF Outlet – Mega feira de queima de estoque de Londrina – 2016
20. Stock Car – Etapa Londrina 2016
Londrina, 22 de setembro de 2016.
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