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1. RESUMO - DADOS DO PROJETO

Conveniada:Federação Paranaense de Canoagem – Fepacan
Convênio nrº: 4500039289 - Objeto: Desenvolvimento do Projeto Meninos do Lago
Execução: 01/03/2018 a 31/03/2018 - Vigência: 01/07/2016 a 30/06/2019 (36 meses)
Total de Beneficiários: 100 crianças e adolescentes da rede pública de ensino de Foz do Iguaçu,
prioritariamente residentes na Vila C e Bairro Morumbi, de idades entre 07 a 18 anos.

1.1 VISÃO, PRINCIPAIS VALORES E MISSÃO
VISÃO: O Projeto Meninos do Lago se dedica à divulgação da cultura do olimpismo e à preparação
de atletas e árbitros residentes em Foz do Iguaçu para representarem com excelência o Brasil na
modalidade de Canoagem Slalom a nível nacional e internacional.

PRINCIPAIS VALORES: Educação, responsabilidade ambiental, proteção, princípio da igualdade,
solidariedade, respeito, autodescoberta, autoafirmação e espírito esportivo.

MISSÃO: Preparar desportiva, ambiental e intelectualmente atletas, árbitros e voluntários para
representação brasileira nos Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos no Ciclo de 2020 a 2024,
buscando sempre atingir o nível de excelência nos eventos internacionais. Além disso, deverá
manter-se nas primeiras colocações nos rankings nacionais da primeira e segunda divisão. Os
atletas e voluntários do Projeto Meninos do Lago devem inspirar a sociedade, em especial os
jovens, a adotar os ideais olímpicos e aspirar sempre a excelência no esporte e em suas vidas.

1.2 OBJETIVOS, METAS E MEIOS DE AVALIAÇÃO
Abaixo estão descritos os objetivos e metas, bem como a avaliação processual que se
espera do projeto. Os tópicos foram distribuídos conforme a relação de similaridade para facilitar
o relatório de ações executadas.
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OBJETIVOS PREVISTOS
 Socialização de 100 crianças e jovens
carentes com potencial desportivo
para ingresso nas categorias de base
da Canoagem Slalom. Estes atletas
serão estudantes da rede pública de
ensino e estarão divididos em nove
turmas, com visão estratégica para
representatividade
nacional
masculina e feminina nos principais
eventos internacionais em especial
para os Jogos Olímpicos 2020 e
2024;
 Análise
do
histórico
e
acompanhamento
escolar
dos
beneficiados;
 Promover a consciência ecológica do
público alvo;

 Participação do público alvo em
treinamentos
esportivos
e
campeonatos preparatórios nas
respectivas categorias;
 Participação nos eventos oficiais da
Confederação
Brasileira
de
Canoagem e Federação Paranaense
de Canoagem.

 Finalizar os anos de 2016, 2017 e
2018 como a melhor equipe no
ranking nacional nas categorias:
iniciante e oficial.

METAS QUALITATIVAS

METAS QUANTITATIVAS

 Descobrir e incentivar novos
talentos
em
todas
as
modalidades
da
Canoagem
Slalom;
 Iniciar a formação de uma equipe
forte para representar o Brasil
nas Olimpíadas de 2020;
 Inserir os princípios do olimpismo
no cotidiano dos atletas;
Promover a promoção social
através do esporte.

 Atender inicialmente 100 crianças e
jovens de 07 a 18 anos;

 Melhorar a frequência e média
escolar dos beneficiados;
 Despertar a consciência da
comunidade em relação à
importância da preservação do
meio ambiente.

 Promover o conhecimento de
várias regiões brasileiras através
das participações nos eventos
nacionais
e
proporcionar
condições
de
participações
internacionais.

 Finalizar o ano de 2016, 2017 e
2018 sendo a melhor equipe no
ranking nacional nas categorias:
1ª Divisão e 2ª Divisão.

 Aumentar em 10% (dez por cento) a
média
de
embarcações
da
modalidade
C2
Masculino,
participantes
nos
campeonatos
brasileiros de iniciantes nos últimos 5
anos;
 Aumentar em 10% (dez por cento) a
média
de
embarcações
da
modalidade de K1 Feminino,
participantes
nos
campeonatos
brasileiros de iniciantes nos últimos 5
anos;
 Estruturar a categoria C1 feminina no
Brasil;
 Classificar os participantes entre os
10 primeiros colocados, em suas
respectivas
categorias,
nos
Campeonatos
Brasileiros
de
Canoagem Slalom 2016, 2017 e 2018
em todas as categorias da 1ª e 2ª
Divisões do Ranking Nacional;

AVALIAÇÃO PROCESSUAL – Meios de Avaliação
Relatórios mensais de frequência e desempenho esportivo;
Avaliações anuais físicas e clínicas;
Resultados de torneios preparatórios e competições oficiais;
Rendimento escolar através das apresentações dos respectivos boletins.
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2. AÇÕES EXECUTADAS
No relatório de atividades estão descritos os acontecimentos do mês para melhor clareza,
transparência e demonstração do alcance e constante busca dos objetivos, metas e resultados
desse projeto que tanto nos surpreende a cada dia.

2.1 DADOS GERAIS:
RESUMO
Quantidade de aulas
Data das Aulas

01/03/2018 a
31/03/2018

Quantidade de alunos Projeto (07 a 18 anos)

106 alunos

Quantidade de alunos CBCa (maiores de 18
anos ou de escolas particulares)

16 alunos

*Quantidade de atendimento do mês (soma
das presenças mensais)

788

Exceto domingos
e feriados.
Sábado até 12h.
Total de 122
alunos treinando
no Canal da
Itaipu.
Total de
atendimento que
os Professores
fizeram no mês

*A quantidade de atendimento é uma informação necessária em todos os projetos desportivos do Governo Federal. Tratase de quantificar quantas vezes cada participante foi atendido durante a ação. Por exemplo, se a ação desportiva perdura
pelo prazo de 30 dias, o Proponente deve informar quantas vezes o atleta 1 foi atendido neste ínterim, o atleta 2 e assim
por diante. A soma de todas essas presenças durante o mês é a quantidade de atendimento executada no projeto.

2.2 BENEFICIADOS:
Abaixo está a lista de Beneficiados do projeto Março/2018:
QUANT TURMA NOME

DATA NASC

RG

1

T1

TAYNARA MACHADO RAMIREZ

09/04/2007

12.942.916-0

2

T1

ALEJANDRO REIS COSTA

03/02/2008

TERMO 243279

3

T1

ANTHONNY REIS COSTA

15/12/2010

D.N.V 30-51710073-0

4

T1

GUILHERME BATISTA DA SILVA

13/10/2004

13.111.040-5

5

T1

ISADORA AZEVEDO ANTUNES DOS SANTOS

21/10/2005

10.976.552-0

6

T1

SIDNEI BRUNO MORENO ROMERO LEITE

09/04/2005

13.215.952-1

7
8

T1
T3

CAMILA MORENO DA SILVA
JOÃO PEDRO CAMILO OLIVEIRA DA SILVA

16/09/2010
11/08/2006

13.215.938-6
14.640.082-5
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T5
T5
T5
T6
T6
T6
T6
T6
T6
T7
T7
T7
T7
T7
T7
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8
T8

KEVIN LEONARDO KANOPF DE CASTRO
MARJANE DOTTO KALB ROCHA
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA CAMARGO
ENDERSON HENRIQUE DA SILVA
IGOR VINICIUS ALVES
ADRIAN GABRIEL DE LIMA NASCIMENTO
MARIA EDUARDA DURIEUX DOTTO
VITOR GABRIEL CASTILHO DA SILVA
MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA MACHADO
VANDIR LUIZ CARVALHO DOS SANTOS
FELIPE FERREIRA DOS SANTOS
ALEXSANDRA VITORIA DE SOUZA BERNI
CRISTIANO CONTE
EDUARDO ALVES EIDT
GABRIEL DE SOUZA FERRAZ
GEDIEL GABRIEL GALIVAR
GUSTAVO ESPINDOLA FERNANDES
JOÃO VICTOR RIBEIRO DE ABREU
KEVIN RUBENS INGLES GONZALEZ
MARCOS OLIVEIRA DE SOUZA
KAUANY VICTORIA ROQUE LIMA
HENRIQUE PEREIRA LEANDRO MACHADO
MIKAEL TRACIENSKI LEANDRO
LUANY RAFAELA BELO KUHNE
GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA
LAUANI TEIXEIRA MACHADO
MURILO FRANCKLIN SILVA DE MORAIS
OCTÁVIO FRANCKLIN SILVA DE MORAIS
ARISTARCO DE OLIVEIRA VIERA
CAIO CESAR SIMÕES DO RASÁRIO
LUIDE TEIXEIRA MACHADO
PEDRO ARTHUR DE MELLO MACHADO
POLIANA SOFIA
VINICIUS OLIVEIRA SOFIA
YASMIN AMABILE QUINHONES
PABLO HENRIQUE DOS SANTOS SILVEIRA
DANIELA SOFIA
AMANDA SOARES DE OLIVEIRA
GABRIEL HENRIQUE DE GENARO
GERSON TERRES DE OLIVEIRA JUNIOR
LAURA BEATRIZ MONTEIRO HASLVANTER
MARIA EDUARDA MORAIS SCHLIKMANN
MILENA SOFIA
PEDRO LUCAS DE OLIVEIRA SOARES
GUILHERME RODRIGUES KAIUTE
KETRYN INGLES GONZALEZ
BEATRIZ SOUZA COSTA

08/06/2006
20/05/2006
17/06/2008
11/09/2006
15/02/2005
02/06/2006
12/02/2010
28/05/2008
06/03/2006
14/08/2006
25/04/2008
05/09/2000
23/01/2005
08/04/2003
18/12/2002
21/03/2006
15/08/2000
24/04/2008
03/01/2005
15/02/2005
01/05/2008
21/04/2007
31/01/2007
27/07/2006
10/03/2001
21/04/2008
21/01/2009
23/12/2004
08/09/2001
20/04/2004
26/08/2006
17/01/2008
28/09/2001
07/05/2003
05/04/2004
10/01/2008
08/08/2005
31/12/2002
08/02/2005
04/01/2010
12/08/2000
10/10/2002
01/08/2008
11/04/2001
14/03/2002
13/12/2003

14.002.338-8
11.010.817-6
13.258.705-1
068.092.849-90
13.824.111-4
14.097.489-7
13.288.952-0
13.789.400-9
15.010.673-7
12.877.551-0
12.735.762-5
9.369.452-0
12.692.935-8
12.973.555-4
13.910.219-3
12.489.417-4
109.648.469-4
14.775.511-2
14.172.887-3
14.335.137-8
13.342.335-4
12.949.544-8
12.864.950-6
13.805.262-1
13.709.842-3
14.331.122-08
12.918.571-6
14.324.827-5
15887729-26
14.326.771-7
14.331.104-0
13.710.520-9
13.731.689-0
13.731.651-8
001.749.218
13.124.328-6
13.731.594-7
13.695.077-0
14.065.100-1
13.709.859-8
12.842.641-8
13.671.282-9
13.731.691-9
9.958.511-0
13.045.347-3
14.172.712-5

21/07/2001

2700327-2
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56

SAMIRA FERNANDA MORAIS SCHLIKMANN

25/12/2011

120.623.589-62

57

T9

ANA CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA

27/12/2003

12.675.473-6

58

T9

ANA LAURA MENDES DA SILVA

21/03/2008

12.973.270-9

59

T9

BRUNA DA SILVA SIQUEIRA

15/09/2005

12.675.488-4

60

T9

EDMAR QUEIROZ DE BORBA

07/07/2003

14.091.040-6

61

T9

JHENIFER LOPES

15/05/2004

11.142.437-3

62

T9

JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA DE ALENCAR

27/11/2002

10.596.700-4

63

T9

JOÃO VICTOR WESSNER VIEIRA

01/08/2003

11.071.580-3

64

T9

JUDSON BEVILAGUA CHAGAS

08/11/2001

10.863.288-7

65

T9

YASMIN VICTHORIA APARECIDA MOURA

25/02/2004

12.651.821-8

66

T9

VITOR GABRIEL ALVES

04/01/2001

13.824.183-1

67

T9

PATRICIO LEO DI MONACO

15/05/2003

9.869.211-8

68

T10

BIANCA GONÇALVES

13/07/2004

14.111.984-2

69

T10

DAVID DEMITTE

26/02/2004

13.316.162-7

70

T10

ELIABNER ROSA NUNES

25/11/2004

11.141.862-4

71

T10

ENZO GABRIEL AGUERO STANGUERLIN

23/12/2006

12.544.324-9

72

T10

FRANCISCO CAMARGO PIRES

04/04/2008

14.463.155-2

73

T10

GUILHERME AMARO VIEIRA SANTOS

20/12/2001

56.519.998-5

74

T10

HAYRUÃN MARTINS FELIX DE OLIVEIRA

04/06/2006

13.508.894-3

75

T10

JOÃO PEDRO ROJO

26/04/2004

10.862.517-1

76

T10

KAUÃ CORREIA SKIRZINSKI

16/02/2008

14.769.664-8

77

T10

LUIZ FELIPE DO NASCIMENTO SIQUERA

01/11/2003

14.535.501-0

78

T10

NICOLAS CORREIA CALISTER

18/03/2005

12.614.920-4

79

T10

PIETRO RAFAEL AGUERO STANGUERLIN

03/10/2008

12.951.662-3

80

T10

RHYAN FERREIRA BUENO DE SOUZA

03/08/2005

13.281.440-6

81

T10

VINICIUS CAMARGO SOSA

08/11/2008

14.788.019-9

82

T10

VITOR HUGO INACIO FERNANDES

06/10/2005

13.886.991-1

83

T10

WESLEY VICTOR SIQUEIRA CRUZ

20/08/2004

14.913.099-3

84

T10

VICTOR REINALDO MONTEIRO GARCIA

08/02/2011

14.605.234-7

85

T10

BRYAN ROGÉRIO CHAGAS KRICHAKI

07/12/2003

13.792.620-2

86
87
88
89

T10
T10
T10
T11

JULIENNE APARECIDA WANDERER MEIRA
ANTONELLA LARA DI MONACO
HEITOR MIRANDA
ALINE JANSSON VOLLMANN

04/10/2004
12/04/2008
22/09/2006
15/03/2004

13.696.779-7
126074956
11.01.310-7
12.457.367-0

90

T11

DANIEL DOS SANTOS DUARTE TELES

19/12/2004

11.008.024-7

91

T11

GEOVANNA POSSOLI DA SILVA

14/07/2009

14.510.103-4

92

T11

GUSTAVO ANDRE PEREIRA ZORRILLA

28/06/2003

11.070.434-8

93

T11

JOÃO VITOR BARROS

04/11/2008

13.215.367-9

94

T11

NICOLAS BRAVO OLIVEIRA

02/02/2006

12.802.259-7

95

T11

PIETRO ANTHONY PASSOLI DA SILVA

24/03/2007

14.509.939-0

96

T11

DANIEL HENRIQUE LENZ

08/05/2009

12.965.912-2

97

T11

ÁGHATA CRISTY RITA LOPES DE OLIVEIRA

16/01/2003

15.013.019-0

98

T11

ESTEFANI CASSANDRA LOPES DE OLIVEIRA

16/06/2005

14.339.106-0

99

T11

SINDHY CAROLINE SILVA MATOS

06/07/2010

6.815.095
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100

T11

MATHEUS MODZINSKI SPADER

17/08/2007

13.408.482-0

101

T11

VITOR ELIAS DA SILVA PEIXOTO

09/04/2009

14.825.545-8

102

T11

JESSICA ROSANA WEIS LINHARES

18/07/2002

13.766.707-0

103

T11

KETERLY APARECIDA LINHARES

26/03/2004

13.766.750-9

104

T11

KELY CAMILE LINHARES

16/08/2008

13.766.696-0

105

T11

SILVIA VIVIANE ROSA

08/09/2008

13.766.659-6

106

T11

ISABELA MARCONATTO MORINIGO

23/05/2006

124.852.569-85

2.2.1 Quantidade de aulas/atendimentos por mês

2.2.2 Quantidade de atletas e frequência
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2.2.3. Atletas por faixa

2.2.4 Atletas por categoria

8

2.2.5 Atletas por embarcação

2.2.6 Atletas por idade
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3 PLANO DE AULAS E FAIXAS

FAIXA BRANCA
http://www.canoagem.org.br/meninosdolago/filesfckeditor/file/faixa_brancasemana526032013033115.pdf
http://www.canoagem.org.br/meninosdolago/filesfckeditor/file/fbpa6__exercicios_de_equilibrio_-_orientacao_circular15122015124117.pdf
http://www.canoagem.org.br/meninosdolago/filesfckeditor/file/faixa_branca-semana2sinais06052013055530.pdf
http://www.canoagem.org.br/meninosdolago/filesfckeditor/file/fbpa8_conducao_da_embarcacao_circular_frente_e_circular_re15122015124438.pdf

FAIXA AMARELA/VERDE/AZUL
http://www.canoagem.org.br/meninosdolago/filesfckeditor/file/faixa_verde-semana18esqui_ou_reversa_de_fuga_varredura_de_popa_corrente12042013041125.pdf
http://www.canoagem.org.br/meninosdolago/filesfckeditor/file/faixa_verde-semana19remonta_no_lado_favoravel_e_nao_favoravelgiro_na_corrente_com_circular_e_reversa1304201
3045736.pdf
http://www.canoagem.org.br/meninosdolago/filesfckeditor/file/faixa_verde-semana5_pivos_e_lemes_-_continuacao10042013044936.pdf
http://www.canoagem.org.br/meninosdolago/filesfckeditor/file/faixa_verde-semana2tecnica_de_remada10042013043907.pdf



Os atletas das três faixas estão fazendo os mesmo treinamentos.
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SÁBADO

SEXTA

X X X X

X X X

X X X X X

X X X

X X X

QUINTA

QUARTA
X X X

TERÇA
X X X X X

X X X
X X X

09h às 11h
09h às 11h
14h às 15h30
09h às 11h
14h às 15h30
09h às 11h
14h às 15h30
15h30 às 17h
15h30 às 17h
15h30 às 17h

X

T1
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X

HORÁRIO DE
AULA

X

TURMA

X

QTDE

SEGUNDA

4 DIVISÃO DE TURMAS E HORÁRIOS

5 ITINERÁRIO E HORÁRIO DO TRANSPORTE
Abaixo está o quadro-resumo dos horários previstos tanto para a ida quanto para o retorno
do canal da Itaipu.
Nrº

1
2
3

4

5

6

DIAS

TURNO

BAIRRO

HORÁRIO DAS
AULAS

HORÁRIO DE
SAÍDA DO 1º
PONTO

HORÁRIO DE
SAÍDA DA
ITAIPU

Segunda,
quarta e sexta
Segunda,
quarta e sexta
Terça, Quinta
e Sábado

MATUTINO

VILA C
/MORUMBI

9h às 11h

7h20

11h00

VESPERTINO

VILA C

14h às 15h30

13h40

16h00

MATUTINO

VILA C
/MORUMBI

9h às 11h

7h20

11h00

Terça, Quinta
– * Aos
Sábados pela
manhã

VESPERTINO

VILA C

14 às 15h30

13h40

16h00

VESPERTINO

VILA C

14h às 15h30

13h40

16h00

VESPERTINO

MORUMBI

15h30 às 17h

14h30

17h30

Segunda,
Terça, Quarta,
Quinta
Sexta e
Sábado
Segunda,
Terça, Quarta,
Quinta e sexta
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O itinerário completo do ônibus foi enviado como anexo na prestação de contas de
Fevereiro/2018. Será reenviado novamente quando houver alguma alteração.

6 ACOMPANHAMENTO DE METAS

MARÇO: Começamos o mês de março com uma palestra no Ecomuseu sobre Equidade de

Gêneros, um palestra extremamente interessante e envolvente, ministrada pela
Jornalista Aryane Cararo, onde reuniu várias crianças falando sobre esse tema super em
alta, além do bate papo as crianças foram convidadas a realizar uma atividade pratica de
colocar suas ideias em dia em uma camiseta e podendo expressar isso com arte.
Também realizamos o exame de faixas amarela e verde. Tivemos 11 atletas que
participaram do exame para faixa verde e 5 atletas que participaram para a faixa amarela.
Realizamos uma manhã de entrega de capacetes com as respectivas faixas novas e em
seguida os atletas foram aproveitar os novos percursos no canal.
Já no final do mês o Projeto Meninos do Lago participou da 1ª Etapa da Copa Brasil de
Canoagem Slalom/Rio Open na cidade do Rio de Janeiro. Os atletas estavam
extremamente felizes por estarem participando de uma competição em um canal
Olímpico. O Instituto Meninos do Lago se consagrou Campeão na 1ª Etapa. Também no
Rio de Janeiro conseguimos uma tarde livre e conseguimos levar nossos atletas para uma
tarde diferente, uma tarde na Praia – alguns alunos não conheciam a praia e foi um dia de
muita diversão para eles. A caminho do campeonato conseguimos passar em Aparecida
do Norte, onde tivemos o imenso prazer de conhecer a Basilica.
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7 ACONTECIMENTOS DO MÊS
Notícias

Itaipu amplia o apoio ao esporte e anuncia o
investimento de R$ 26 milhões em novos projetos

11/03/2018

Fonte JIE
17h11 - 10/03/2018
Alexandre Teixeira (à direita) representou o DGB e, na imagem, recebe a proposta de ampliação da parceria com a Fepacan
para o Projeto Meninos do Lago.

A Itaipu Binacional vai multiplicar por cinco o número de jovens atendidos pelos projetos
sociais e esportivos apoiados pela empresa e passar das 600 crianças e adolescentes
beneficiados atualmente para 3 mil ainda este ano. O anúncio foi feito neste sábado (10), no
Parque da Piracema, na usina, em Foz do Iguaçu, durante a visita de uma comitiva liderada
pelo presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderley Teixeira, e pelo
secretário de Alto Rendimento do Ministério do Esporte, Rogério Sampaio, judoca medalhista
de ouro na Olimpíada de Barcelona, em 1992.
A ajuda financeira da empresa – por intermédio do Programa de Proteção à Criança e ao
Adolescente (PPCA) – será ampliada em alguns projetos já em andamento e também
aplicada em modalidades ainda não contempladas. Isso será possível graças às novas
parcerias em curso e ao maior aporte de recursos destinado pela Itaipu ao esporte.
Nos últimos cinco anos, a empresa investiu aproximadamente R$ 9 milhões nos projetos
Meninos do Lago (canoagem), Velejar é Preciso (vela) e Jovens Atletas (atletismo). O
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subsídio financeiro para os próximos cinco anos será de R$ 26 milhões, o que permitirá, por
exemplo, aumentar de 100 para 600 o número de atletas participantes do Meninos do Lago e
começar a desenvolver projetos de judô, badminton, vôlei, futebol, basquete e xadrez.
A maior parte do dinheiro será destinada ao custeio de professores, viagens, participações
em campeonatos e na melhoria da infraestrutura para o treinamento.
Em viagem oficial aos Estados Unidos, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Luiz Fernando
Leone Vianna, foi representado na visita das autoridades do esporte pelo seu assistente
Alexandre Teixeira – responsável pelo anúncio.
Ao aprofundar o apoio à prática esportiva na região, a Itaipu, segundo Teixeira, pretende
cada vez mais fazer da atividade uma ferramenta para promover a saúde, educação e
socialização. “Hoje é um dia importante para o esporte e para a Itaipu, que mostra o seu
comprometimento com uma prática que produz o bem-estar e ajuda o jovem a sair do
descaminho e a ter um futuro melhor.”

Segundo o presidente do COB, Paulo Teixeira, "o exemplo da Itaipu tem que ser seguido por mais empresas".

A ação foi comemorada pelo presidente do COB. “O exemplo da Itaipu tem que ser seguido
por mais empresas”, disse. “O esporte dá um bom retorno institucional e algumas
organizações precisam saber disso. Algumas até querem ajudar, mas não sabem como
chegar lá. As parcerias são um caminho”, ressaltou Paulo Teixeira.
Parceiros
A maioria dos novos projetos ainda está sendo formatada, mas os recursos já estão
garantidos pela Itaipu. A execução não cabe à empresa, que busca parceiros que já tenham
trabalho desenvolvido e tenta ajudar conforme a necessidade, buscando potencializar os
resultados. “Muitas vezes essas crianças treinam e, quando chega na hora de competir, não
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têm como pagar uma passagem de ônibus para viajar”, disse o gerente da Divisão de
Iniciativas de Responsabilidade Social da Itaipu, Márcio Bortolini. "Isso desmotiva, então
queremos garantir que elas tenham toda a condição para treinar, disputar e melhorar.”
A Prefeitura de Foz do Iguaçu é a principal parceira da empresa nessas ações. Todos os
projetos contam também com o apoio do município, via Secretaria Municipal de Esportes.
“Uma das premissas que temos é que o apoio da Itaipu não substitua o da Prefeitura, mas
sim o complemente”, explicou Bortolini. Para ilustrar, citou como exemplo a cessão de uso
do Ginásio Costa Cavalcanti, de propriedade da Prefeitura, para os treinos dos adolescentes
do
Projeto
Jovens
Atletas.
Entre as demais entidades parceiras estão, na canoagem, a Federação Paranaense de
Canoagem e o Instituto Meninos do Lago (Imel); no judô, o Conselho Comunitário da Vila C e
a Judofoz; no Badminton, a Associação de Badminton de Foz do Iguaçu; no atletismo, o
Instituto de Atletismo; na vela, o Iate Clube Lago de Itaipu; no futebol, o Sindicato dos
Eletricitários de Foz do Iguaçu; e no xadrez, a Associação de Enxadristas de Foz do Iguaçu.

Márcio Bortolini lembrou da importância dos parceiros nos projetos, principalmente a Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Mais que medalhas
Aos 50 anos, o ex-judoca Rogério Sampaio traz na bagagem a experiência de quem já subiu
todos os degraus possíveis na vida de um atleta. Do início tímido e incerto, passando pelos
treinamentos intensos e cansativos, derrotas pedagógicas e chegando à tão almejada glória
do ouro olímpico foi um caminho difícil, porém, recompensador.
Foi com este traquejo que, enquanto via a garotada da Associação Esportiva Judofoz rolar
no tatame improvisado no Parque da Piracema, na manhã deste sábado, Sampaio – a figura
mais tietada do local – não titubeou ao sentenciar: “Esporte é muito mais do que
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simplesmente medalhas e títulos”. Ele sabe que a maioria dos jovens participantes de
projetos sociais e esportivos não vai chegar ao alto rendimento, mas isso, garante, é o de
menos.
“Já encerrei a minha carreira há alguns anos e as medalhas estão todas guardadas na
gaveta. De vez em quando vou lá e dou uma olhada, mas a grande contribuição do esporte
na minha vida foi o número de amigos que fiz e os valores que ficam, como o respeito ao
próximo, aos mais velhos, aos professores e a vontade de aprender e melhorar a cada dia”,
destacou.
“É por isso que o apoio de empresas como a Itaipu é fundamental, pois o que está se
fazendo aqui é tentar formar pessoas melhores, que no futuro terão a capacidade de
transformar a sociedade, tornando-a mais justa, ética e correta. Se alguém daqui chegar à
Olimpíada, ótimo, mas se não chegar também não há o que lamentar.”

Jovens judocas do Judofoz fotografam com o campeão Rogério Sampaio.

Apresentações e rafting
Também estiveram na Itaipu o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa),
João Tomasini; o diretor do Departamento de Base de Alto Rendimento do Ministério do
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Esporte, Raimundo da Costa Neto; e presidentes de federações e entidades ligadas ao
esporte. Todos assistiram às apresentações de jovens canoístas e judocas e, finalizando a
visita, desceram de rafting o Canal Itaipu – onde acontecem os treinos de canoagem slalom
do Projeto Meninos do Lago.
Veja mais imagens
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Meninos do Lago amplia e passará a atender 600
crianças em Foz do Iguaçu

12/03/2018

Projeto Social modelo da Canoagem Brasileira estende seu vínculo com a Itaipu Binacional
Um dos projetos de maior destaque na Canoagem Brasileira, Meninos do Lago, amplia o
atendimento de 100 para 600 crianças com canoagem por meio da parceria com a Itaipu
Binacional, empresa que apoia a Canoagem Brasileira há mais de dez anos e é uma das
principais incentivadoras no esporte na região oeste do Paraná.
O Projeto Social Meninos do Lago é executado pela Federação Paranaense de Canoagem
(FEPACAN) e mantido e localizado nas dependências da Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu
(PR). O anúncio da extensão da parceria foi feito neste sábado (10), no Parque da Piracema, na
usina, em Foz do Iguaçu, durante a visita de uma comitiva liderada pelo presidente do Comitê
Olímpico Brasileiro (COB), Paulo Wanderley Teixeira, pelo Secretário de Alto Rendimento do
Ministério do Esporte, Rogério Sampaio, judoca medalhista de ouro na Olimpíada de Barcelona,
em 1992; e pelo presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, João Tomasini
Schwertner.
O projeto modelo de base para a Canoagem Brasileira é desenvolvido desde 2009 em Foz do
Iguaçu e hoje é considerada a melhor escola na prática da Canoagem Slalom no Brasil. A exemplo
o atleta olímpico Felipe Borges, oriundo do Meninos do Lago, assim como vários atletas que já
participaram de competições internacionais e começaram suas primeiras remadas no Canal
Itaipu.
A ajuda financeira da empresa – por intermédio do Programa de Proteção à Criança e ao
Adolescente (PPCA) – será ampliada em alguns projetos já em andamento e também aplicada em
modalidades ainda não contempladas. Isso será possível graças às novas parcerias em curso e
ao maior aporte de recursos destinado pela Itaipu ao esporte.
Nos últimos cinco anos, a empresa investiu aproximadamente R$ 9 milhões nos projetos Meninos
do Lago (canoagem), Velejar é Preciso (vela) e Jovens Atletas (atletismo). O subsídio financeiro
para os próximos cinco anos será de R$ 26 milhões. A maior parte do dinheiro será destinada ao
custeio de professores, viagens, participações em campeonatos e na melhoria da infraestrutura
para o treinamento.
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Em viagem oficial aos Estados Unidos, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Luiz Fernando Leone
Vianna, foi representado na visita das autoridades do esporte pelo seu assistente Alexandre
Teixeira – responsável pelo anúncio.
Ao aprofundar o apoio à prática esportiva na região, a Itaipu, segundo Teixeira, pretende cada vez
mais fazer da atividade uma ferramenta para promover a saúde, educação e socialização. “Hoje é
um dia importante para o esporte e para a Itaipu, que mostra o seu comprometimento com uma
prática que produz o bem-estar e ajuda o jovem a sair do descaminho e a ter um futuro melhor.”

A ação foi comemorada pelo presidente do COB. “O exemplo da Itaipu tem que ser seguido por
mais empresas”, disse. “O esporte dá um bom retorno institucional e algumas organizações
precisam saber disso. Algumas até querem ajudar, mas não sabem como chegar lá. As parcerias
são um caminho”, ressaltou Paulo Teixeira.
Parceiros
A maioria dos novos projetos ainda está sendo formatada, mas os recursos já estão garantidos
pela Itaipu. A execução não cabe à empresa, que busca parceiros que já tenham trabalho
desenvolvido e tenta ajudar conforme a necessidade, buscando potencializar os resultados.
“Muitas vezes essas crianças treinam e, quando chega na hora de competir, não têm como pagar
uma passagem de ônibus para viajar”, disse o gerente da Divisão de Iniciativas de
Responsabilidade Social da Itaipu, Márcio Bortolini. "Isso desmotiva, então queremos garantir que
elas tenham toda a condição para treinar, disputar e melhorar.”
A Prefeitura de Foz do Iguaçu é a principal parceira da empresa nessas ações. Todos os projetos
contam também com o apoio do município, via Secretaria Municipal de Esportes. “Uma das
premissas que temos é que o apoio da Itaipu não substitua o da Prefeitura, mas sim o
complemente”, explicou Bortolini. Para ilustrar, citou como exemplo a cessão de uso do Ginásio
Costa Cavalcanti, de propriedade da Prefeitura, para os treinos dos adolescentes do Projeto
Jovens Atletas.
Entre as demais entidades parceiras estão, na canoagem, a Federação Paranaense de
Canoagem e o Instituto Meninos do Lago (IMEL); no judô, o Conselho Comunitário da Vila C e a
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Judofoz; no Badminton, a Associação de Badminton de Foz do Iguaçu; no atletismo, o Instituto de
Atletismo; na vela, o Iate Clube Lago de Itaipu; no futebol, o Sindicato dos Eletricitários de Foz do
Iguaçu; e no xadrez, a Associação de Enxadristas de Foz do Iguaçu.
Mais que medalhas
Aos 50 anos, o ex-judoca Rogério Sampaio traz na bagagem a experiência de quem já subiu todos
os degraus possíveis na vida de um atleta. Do início tímido e incerto, passando pelos treinamentos
intensos e cansativos, derrotas pedagógicas e chegando à tão almejada glória do ouro olímpico foi
um caminho difícil, porém, recompensador.
Foi com este traquejo que, enquanto via a garotada da Associação Esportiva Judofoz rolar no
tatame improvisado no Parque da Piracema, na manhã deste sábado, Sampaio – a figura mais
tietada do local – não titubeou ao sentenciar: “Esporte é muito mais do que simplesmente
medalhas e títulos”. Ele sabe que a maioria dos jovens participantes de projetos sociais e
esportivos não vai chegar ao alto rendimento, mas isso, garante, é o de menos.

“É por isso que o apoio de empresas como a Itaipu é fundamental, pois o que está se fazendo aqui
é tentar formar pessoas melhores, que no futuro terão a capacidade de transformar a sociedade,
tornando-a mais justa, ética e correta. Se alguém daqui chegar à Olimpíada, ótimo, mas se não
chegar também não há o que lamentar.”
Apresentações e rafting
Também estiveram na Itaipu o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), João
Tomasini; o diretor do Departamento de Base de Alto Rendimento do Ministério do Esporte,
Raimundo da Costa Neto; e presidentes de federações e entidades ligadas ao esporte. Todos
assistiram às apresentações de jovens canoístas e judocas e, finalizando a visita, desceram de
rafting o Canal Itaipu – onde acontecem os treinos de canoagem slalom do Projeto Meninos do
Lago.
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Notícias

Brasil conquista três pratas e um bronze no Rio
Open
25/03/2018

Pela disputa da Copa Brasil a IMEL sagrouse campeã geral do evento realizado no
Parque Radical de Deodoro, no Rio de
Janeiro
Acabou neste domingo, no Parque Radical de
Deodoro, no Rio de Janeiro, o primeiro evento
internacional do Canal Rio marcado para
acontecer este ano no local. Foram três dias
de competições envolvendo mais de 100 canoístas de nove países do mundo que disputaram o
Rio Open e a Copa Brasil de Canoagem Slalom 2018. O próximo grande evento que acontece no
Parque Radical será o Campeonato Mundial Sênior de Canoagem Slalom, principal competição da
modalidade em todo o ano, marcada para o mês de setembro no Rio de Janeiro.
Segundo Sebastian Cuattrin, organizador do evento, a realização de mais uma competição
internacional no Parque Radical de Deodoro fortalece e mostra a capacidade da Canoagem
Brasileira na organização de grande eventos da Canoagem Slalom no Brasil. “São muitos fatores
e muita responsabilidade em organizar e realizar eventos deste porte. Mas o histórico de grandes
competições já cumpridas pela Canoagem Brasileira nos últimos anos demonstra estamos bem
preparados para receber o Mundial, em setembro, aqui no Rio de Janeiro”, ressalta.
Quem também destaca a realização da competição no Rio de Janeiro é a subsecretaria do Legado
Olímpico da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Patrícia Amorim, que revela que a parceria
com a Confederação Brasileira de Canoagem e o Comitê Olímpico do Brasil deu certo para a
utilização do canal de Canoagem Slalom no Rio de Janeiro. “Encaramos a reabertura do Parque
Radical com seriedade e determinação, e todos esses atletas merecem a utilização desse
equipamento olímpico”, disse.
Resultados Rio Open
O Rio Open foi um evento internacional disputado simultaneamente à Copa do Brasil, competição
também realizada para treinamento e aprimoramento técnico para o Mundial deste ano. Destaque
para os medalhistas brasileiros Ana Sátila com duas pratas (C1 e K1 Femininos), Felipe Borges
com a prata no C1 Masculino, e Pedro Henrique Gonçalves com o bronze no K1 Masculino.
No C1 Feminino a campeã foi a austríaca Viktoria Wolffhardt (97.98), com a brasileira Ana Sátila
(99.57) em segundo lugar e a neozelandesa Luuka Jones (101.45) na terceira colocação.
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No C1 Masculino o ouro ficou com o tcheco Michal Jane (85.99), a prata com o brasileiro Felipe
Borges (87.96) e o bronze com o argentino Sebastian Rossi (88.69). “É uma competição muito
importante para sabermos como está nosso nível em relação aos atletas internacionais já
pensando no Mundial. Quero agradecer pela torcida e vamos treinar muito mais”, disse Felipe.
Nas disputas do caiaque Ana Sátila garantiu mais uma prata (92.60), mas agora no K1 Feminino
em prova vencida pela austríaca Corinna Kuhnle (92.18). O bronze ficou com a tcheca Katerina
Kudejova (92.96). "Estou contente com minha evolução na canoagem. Acho que essas duas
pratas foram muito importantes para a Canoagem Brasileira e representa uma motivação para
continuar forte e conquistar o ouro. No Mundial virei com tudo", disse Ana.
No K1 Masculino o brasileiro Pedro Henrique "Pepe" Gonçalves (80.90) remou forte e terminou
com o bronze. A prata ficou com polonês Dariusz Popiela (80.23) e o ouro com o tcheco Ondrej
Tunka (80.04).
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“Foi nossa primeira prova nessa temporada. Foi a minha melhor descida até hoje (no Canal Rio),
mas infelizmente toquei a pontinha do barco na baliza número 19, mas mesmo assim garanti a 3ª
colocação”, explicou Pepe que completou "Nos Jogos Olímpicos competimos igual aos outros
países, mas agora não, temos essa casa aqui, um paraíso, é motivador remar nesse local”.
Copa do Brasil premia IMEL como grande campeã
Nas disputas entre os brasileiros destaque para os atletas do Instituto Meninos do Lago (IMEL), de
Foz do Iguaçu/PR, campeã geral da 1a Etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom com 1525
pontos, seguida pela Associação Pirajuense de Esportes Náuticos, de Piraju/SP com 600 pontos e
Associação de Canoagem de Piracicaba (ASCAPI) com 200 pontos.
Confira
todos
os
resultados
completos,
em: www.canoagem.org.br/evento/resultados/eventos_id/1268

por

categoria,

Futuro da Canoagem Slalom do Brasil
Entre os participantes da Copa do Brasil estiveram presentes um grande número de jovens atletas
oriundos das associações e clubes de canoagem espalhados pelo Brasil. Esses jovens atletas são
o futuro da Canoagem Brasileira e muitas dessas promessas competiram pela primeira vez no
Canal Rio do Parque Radical de Deodoro, considerada uma das melhores pistas de Canoagem
Slalom em todo o mundo.
Um desses jovens que estiveram no canal olímpico do Rio de Janeiro pela primeira vez foi Gabriel
Genaro de apenas 13 anos e oriundo do projeto Meninos do Lago, de Foz do Iguaçu. “Comecei na
canoagem através dos meus amigos com oito anos e estar aqui treinando e remando num canal
olímpico foi um sonho realizado. O canal é muito bom para remar”, revelou.

A Copa Brasil de Canoagem Slalom e o Rio Open foi uma realização da ABraCan com supervisão
da CBCa, patrocínio oficial do BNDES por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do
Esporte, GE e Itaipu Binacional; e contou com apoio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro por
meio da Subsecretaria do Legado Olímpico e Comitê Olímpico do Brasil.
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FOTOS PALESTRA
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FOTOS EXAME DE FAIXA
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FOTOS 1ª ETAPA COPA BRASIL DE CANOAGEM SLALOM
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Resultados 1ª Etapa Copa Brasil de Canoagem Slalom
http://www.canoagem.org.br/arquivos/resultados_arquivos/3116-20180325__pontuacao_final-25-3-2018-15-47-24.pdf
http://www.canoagem.org.br/arquivos/resultados_arquivos/3111-20180325_-_copa_brasil25-3-2018-15-34-37.pdf

35

8 ENCERRAMENTO
O Instituto Meninos do Lago e Federação Paranaense de Canoagem são apenas
instrumentos na aplicação de uma metodologia inovadora e vencedora. Sem nenhuma dúvida ou
falsa modéstia o Projeto Meninos do Lago é o grande responsável pela evolução de uma
modalidade olímpica no Brasil, sendo que o padrão de excelência exigido pela Itaipu Binacional é
o arcabouço na transformação de jovens atletas carentes em inspiração da sociedade, inserindo a
eles o real sentido dos ideais olímpicos e ensinando-lhes a aspirar sempre a excelência no esporte
e em suas vidas.
Sem o apoio e a participação efetiva dos grandes profissionais da Itaipu Binacional em
diversas áreas de atuação, este Projeto seria apenas mais um Projeto.

FOZ DO IGUAÇU, 31 DE MARÇO DE 2018.

Valdecir Fernandes da Cruz – Presidente
p.p Magda Adriana Hida Couras
Procuradora

Não adianta termos campeões mundiais se estes campeões não estiverem educados
para servirem de exemplos para as novas gerações da sociedade brasileira.
Projeto Meninos do Lago
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