
Patrocinador	   Oficial	  da	  Canoagem	   Brasileira Co-‐Patrocinador



PALAVRA DO	  PRESIDENTE

A Canoagem Brasileira é notadamente um dos esportes que mais crescem no Brasil no caminho aos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, muito devido ao modelo de gestão da entidade empregado
nos últimos anos e que vem sendo aperfeiçoado com profissionalismo e qualidade pelo seu corpo
técnico a cada dia.

Porém, antes de mais nada, é necessário ressaltar que todo esse trabalho só pôde ser executado e os
resultados conquistados pela Canoagem Brasileira só puderam ser at ingidos devido ao apoio de nossos
parceiros e patrocinadores como o BNDES – patrocinador oficial, GE, Itaipu Binacional, Ministério do
Esporte, COB e CPB. Graças a eles temos todas as condições de desenvolvimento dos nossos atletas no
Brasil e fora do país, além de toda a infraestrutura que possuímos em nossos quatro Centros de
Treinamentos (Curitiba/PR, São Paulo/SP, Lagoa Santa/MG e Foz do Iguaçu/PR).

Tenho certeza que seguindo esses passos que nos elevam a cada competição que participamos e
trabalhando com afinco e dedicação todos os dias realizaremos o sonho de conquistar a medalha
olímpica ano que vem no Rio de Janeiro.

Estamos todos juntos em busca do mesmo objetivo.

João	   Tomasini Schwertner

Presidente



EM BUSCA DE	  NOVOS RECORDES

Evento ClassificatórioOlímpico e	  Paralímpico

Seleção Brasileira Canoagem	  Velocidade:	  14	  atletas

Seleção Brasileira Paracanoagem:	  11	  atletas

Equipe Técnica:	  19	  profissionais



MUNDIAIS	  HISTÓRICOS	  PARA	  O	  BRASIL

O crescimento da Canoagem Brasileira e a evolução nos resultados obtidos pode ser
visualizado nos gráficos (a seguir) que mostram como a Canoagem Velocidade e a
Paracanoagemestãono caminho rumo aoRio 2016.

O objetivo é cada vez mais despontar a Canoagem Brasileira no cenário internacional
seja conquistando resultados históricos, como os obtidos nos últimos Mundiais e
grandes eventos internacionais, ou revelando novos talentos, essenciais para a
continuidade do trabalho de desenvolvimento do esporte no país.



RESULTADOS	  DA	  PARACANOAGEM	  
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RESULTADOS	  DA	  CANOAGEM	  VELOCIDADE
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EQUIPE	  CANOAGEM	  VELOCIDADE
Nivalter Santos	  de	  Jesus
Erlon de	  Souza	  Silva
Ronilson Matias	  de	  Oliveira
Isaquias Queiroz	  dos	  Santos
Celso	  Dias	  de	  Oliveira	  Junior
Gilvan	  Bittencourt	  Ribeiro
Edson	  Isaias	  Freitas	  da	  Silva
Roberto	  Maehler
Vagner	  Souta Junior
Hans	  Mallmann
Ana	  Paula	  Vergutz
Andrea	  Santos	  de	  Oliveira
Angela Aparecida	  Elias	  da	  Silva
Valdenice	  Conceição do	  Nascimento

Perfis	  completos	  em:	  
http://www.canoagem.org.br/evento/resultadosonlineatletas/eventos_id/702



SISTEMA	  QUALIFICATÓRIO
CANOAGEM	  VELOCIDADE	  RIO	  2016

Segundo o sistema de classificação para os Jogos Olímpicos Rio 2016 na
Canoagem Velocidade, o atleta deverá competir em pelo menos 1 dos eventos
classificatórios (seja ele o Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade ou no
evento de Classificação Continental). No caso do Mundial é necessário que a
classificação entre dos 10 melhores na prova olímpica conte com, no mínimo, 4
continentes. Caso isto não aconteça, as vagas serão repassadas para os melhores
atletas ranqueados subsequentes. No caso da Classificação Continental apenas a
delegação do país que não classificou nenhum atleta no Mundial de Canoagem
Velocidade poderá participar desta formade seleção.

Eventos: Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade de 19 a 23 de agosto
2015 (Milão/ITA) e Qualificatório Continental/Américas de 18 a 22 de maio 2016
(Gainesville/EUA).



SISTEMA	  QUALIFICATÓRIO
CANOAGEM	  VELOCIDADE	  RIO	  2016

158	  vagas	  Canoagem	  Velocidade	  Masculina

88	  vagas	  Canoagem	  Velocidade	  Feminina

3	  destas	  vagas	  são	  reservadas	  para	  o	  país	  sede	  no	  caso	  o	  Brasil	  (2	  masculinas	  e	  1	  
feminina	  /	  K1	  Masculino	  1000m,	  C1	  Masculino	  1000m	  e	  K1	  Feminino	  500m)	  

Cota	  por	  país Cota	  por	  país/ evento	  
específico

Caiaque	   Masculino 8 1	  barco	  por	   evento
Canoa	  Masculina 4 1	  barco	  por	   evento

Feminino 6 1	  barco	  por	   evento

Total Máximo:	   18



PROVAS	  OLÍMPICAS	  E	  COTAS
CANOAGEM	  VELOCIDADE	  RIO	  2016



EQUIPE	  PARACANOAGEM
Luciano	  da	  Silva	  Meirelles
Fernando	  Fernandes	  de	  Pádua
Caio	  Ribeiro	  de	  Carvalho
Fernando	  Rufino	  de	  Paulo
Alex	  Sandro	  Correa	  Pessoa
Vander	  Rogerio	  Pereira	  de	  Lima
Andrea	  Pontes	  e	  Silva
Debora	  Raiza Ribeiro	  Benivides
Aline	  Souza	  Lopes
Mari	  Santilli
Luis Carlos	  Cardoso

Perfis	  completos	  em:	  
http://www.canoagem.org.br/evento/resultadosonlineatletas/eventos_id/702



SISTEMA	  QUALIFICATÓRIO
PARACANOAGEM RIO	  2016

Na Paracanoagem a seleção para os Jogos Paralímpicos Rio 2016 haverá a seleção
dos atletas nos Campeonatos Mundiais de 2015 e 2016. Neste Mundial de 2015
que acontece em agosto, os seis melhores classificados terão a vaga para as suas
respectivas federações nacionais. Em 2016 os quatro melhores atletas obterão
para suas federações uma vaga por categoria. Caso o mesmo país classifique dois
atletas na competição, apenas o atleta melhor ranqueado será validado para a
delegação do seu país.

Eventos: Campeonato Mundial de Paracanoagem de 19 a 23 de agosto 2015
(Milão/ITA) e Campeonato Mundial de Paracanoagem de 17 a 19 de maio 2016
(Duisburg /ALE).



SISTEMA	  QUALIFICATÓRIO
PARACANOAGEM RIO	  2016

30	  Vagas	  Masculinas

30	  Vagas	  Femininas

2	  Vagas	  reservadas	  para	  o	  país	  sede	  no	  caso	  o	  Brasil	  (1	  masculina	  e	  1	  Feminina)

Númerode	  Vagas Evento	  de	  Classificação
18	  Masculinas	  e	  18	  Femininas Campeonato	  Mundial	  de	  

Paracanoagem	  2015
11	  Masculinas e	  11	  Femininas Campeonato	  Mundial	  de	  

Paracanoagem	  2016



PROVAS	  PARALÍMPICAS
PARACANOAGEM RIO	  2016



Alvaro	  Koslowski–Chefe	  de	  Equipe	  Canoagem	  Velocidade
Carlos	  BezerraAlbuquerque–Chefe	  de	  Equipe	  Paracanoagem
Jesus	  Morlán	  – Técnico	  Canoa	  Masculina
Rui	  Fernandes	  – Técnico	  Caiaque	  Masculino
Figueroa	  Conceição– Técnico	  Canoa	  Feminina
Lauro	  de	  Souza	  Jr	  – Técnico	  Caiaque	  Feminino
Pedro	  Sena Junior – Técnico Paracanoagem
Thiago	  Pupo	  – Técnico	  Paracanoagem
Luiz	  Gustavo	  dos	  Santos	  – Auxiliar	  técnico	  Paracanoagem
Paulo	  Barbosa	  – Técnico	  Paracanoagem	  
Jorge	  Souza	  de	  Freitas	  –Massoterapeuta	  Paracanoagem
Akos	  Angyal	  – Técnico	  Paracanoagem	  
Patricia	  Moreno	  –Médica Paracanoagem
Thiago da	  Luz	  – Fisioterapeuta	  Canoagem	  Velocidade	  
Jalusa Storch– Fisioterapeuta Paracanoagem
Alex	  Vendrani –Fisioterapeuta Canoagem	  Velocidade
Iran	  Schleder	  Jr	  – Coordenação	  de	  Comunicação
Jorge	  Bichara– Comitê	  Olímpico	  do	  Brasil
João Tomasini Schwertner –Presidente CBCa

EQUIPE	  TÉCNICA



MAIS	  INFORMAÇÕES

Mais	  informações	  podem	  ser	  encontradas	  no	  site	  do	  evento:	  
http://www.milanworldcanoesprint.com

FOTOS	  EM	  ALTA	  RESOLUÇÃO	  no	  FLICKR	  da	  Canoagem	  Brasileira:
https://www.flickr.com/photos/canoagembrasileira

Iran	  Schleder	  Jr
Coordenador	  de	  Comunicação	  | iran.schleder@canoagem.org.br

Skype	  ID iran.schleder79 |	  +55	  41	  8857	  0597	  |	  +55	  41	  3083	  2600



PATROCINADORES E	  APOIADORES

Site	  Oficial	  Canoagem	  Brasileira:	  www.canoagem.org.br


