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RELATÓRIO DE RESULTADOS 2015
Podemos considerar o ano de 2015 como um ano de muitas
conquistas históricas para a Canoagem Brasileira e para o Projeto Meninos
do Lago.
No mês de Julho foram realizadas as provas da Canoagem Slalom
nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. A canoísta Ana Sátila, de 19 anos,
que entrou para a história do esporte brasileiro ao conquistar uma medalha
de ouro inédita nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, disse
nesta quarta-feira (22), em Foz do Iguaçu, que o apoio de Itaipu Binacional
foi fundamental para que a modalidade alcançasse o atual estágio de
desenvolvimento, com perspectiva de pódio para os Jogos Olímpicos do
Rio de Janeiro, no ano que vem.
“Itaipu teve um papel importantíssimo nesse resultado, sempre nos
apoiou e sempre esteve de portas abertas”, agradeceu a atleta, que
compete pela seleção brasileira e pelo Instituto Meninos do Lago (Imel),
durante entrevista coletiva no mirante do Canal da Piracema, instalado
dentro do complexo hidrelétrico.
Além de Ana Sátila o atleta FELIPE BORGES DA SILVA,
representou com grande propriedade a modalidade trazendo uma medalha
de bronze no C1 Masculino, fruto do Projeto Meninos do Lago.
Felipe aproveitou a oportunidade, foi para o Pan do Canadá e voltou
para casa com uma medalha de bronze no peito. “Graças a Itaipu, a gente
tinha, por exemplo, ônibus para buscar a gente lá no [jardim] Morumbi, para
vir treinar. Parece um detalhe, mas faz uma grande diferença. Isso fez com
que a gente não desanimasse e pudesse treinar e evoluir. Deu muita
motivação e fez com que chegássemos a Toronto.”
Responsável pelo PPCA, o assistente da Direção Geral de Itaipu,
Joel de Lima, disse que projetos como Meninos do Lago poderiam ser
implantados como política pública no País, em diferentes modalidades,
para dar oportunidade ao jovem e, ao mesmo tempo, impulsionar o esporte.
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“Temos potencial para isso. Com o Projeto Meninos do Lago, alcançamos
muitos resultados positivos, inclusive o de mostrar que, se houver
investimento, bom trabalho, os jovens têm condições de alcançar ótimos
resultados [nas competições]”, avaliou.

Foi mais um ano que se encerrou na Canoagem Slalom brasileira
tendo como destaque no Ranking Nacional na 1ª e 2ª Divisão (iniciantes),
o Instituto Meninos do Lago (IMEL), da Cidade de Foz do Iguaçu.
O Ranking Nacional de Clubes foi criado pela Confederação
Brasileira de Canoagem no ano de 2010, após a implantação do Projeto
Selo de Qualidade, que tinha como objetivo a estruturação da base em 4
núcleos nacionais. O Projeto Meninos do Lago, patrocinado pela Itaipu
Binacional, foi um dos núcleos contemplados com o Projeto da CBCa,
seguindo rigidamente a metodologia de trabalho sugerida pela Entidade de
Administração Nacional.
O resultado é que na segunda divisão, que participam os atletas
iniciantes, o IMEL acaba de conquistar pela quinta vez consecutiva a maior
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pontuação no Ranking, terminando o ano com 3.790 pontos, contra 896
pontos da segunda colocada que foi a associação APEN da Cidade de
Piraju, SP e 706 pontos da terceira colocada, a ASTECA de Três Coroas,
RS.
Na primeira divisão o resultado foi ainda mais amplo, o IMEL
conseguiu 4.385 pontos, contra 2.387, de Piraju, SP e 1.227, de Três
Coroas, RS, comprovante tratar-se das três associações mais importantes
da Canoagem Slalom brasileira no presente momento.
Neste ano de 2015, atletas filiados ao IMEL conquistaram 55
(dezessete) medalhas de ouro, 47 (quarenta e sete) medalhas de prata e
42 (quarenta e duas) medalhas de bronze conforme mostra o gráfico
abaixo.

Com base em todos os objetivos e princípios que regem o projeto
buscou-se

aprimorar

a

qualidade

e

conhecimentos

dos

atletas

desencadeando atividades produtivas em 2015, como será exposto a
seguir:
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1. VISITA DO MINISTRO DA JUVENTUDE DO PARAGUAI
No dia 18 de Fevereiro o Projeto Meninos do Lago recebeu a ilustre visita
do Ministro da Juventude do Paraguai, Sr. Marcelo Soto Pavón sendo que os
atletas dos Projetos Sociais – Velejar é preciso e atletismo- também fizeram
presente.

A presença do Ministro para conhecer os projetos é no sentido de serem
implantados também no Paraguai.
Os professores do Projeto Meninos do Lago fizeram uma integração com
os atletas dos dois projetos, tiveram o prazer de remarem em botes de rafting nas
águas do lago superior do Canal de Itaipu.

Os atletas na água tendo a oportunidade de remar em outra modalidade
esportiva ao lado os atletas do Projeto Meninos do lago fazendo demonstração de
domínio de embarcações.
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2. ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PATRIMONIAL NO
ECOMUSEO DA ITAIPU BINACIONAL – TEMA PRIMEIROS
SOCORROS
Nos dias 24 e 25 de Março os atletas participaram de atividades de
educação Ambiental e Patrimonial no Ecomuseo da Itaipu Binacional, com o tema
– Primeiros Socorros.
Na palestra de Educação Ambiental, os atletas aprenderam a como lidar
com os problemas ambientais que os cercam em suas comunidades.
A palestra de Primeiros Socorros teve o intuito de mostrar para os atletas
como se portar diante de uma situação de periculosidade no local de treino. Foi
apresentado aos atletas as diversas espécies de animais peçonhentos típicos da
nossa região, tais como: aranhas, cobras, arraias.
O bombeiro Márcio Marquetto, da equipe da Segurança Empresarial de
Itaipu, levou aos atletas dicas importantes sobre primeiros socorros – entre elas,
observar o ambiente antes de tomar a decisão de ajudar as pessoas, sobretudo,
colegas de equipe.
Segundo ele, se a pessoa passou por um acidente, na maioria das vezes
é porque estava em uma situação de risco. Por isso, é necessário avaliar a cena
antes de tentar ajudar. Ele também deu orientações no caso de afogamento.
“Devido ao nosso esporte, estamos sempre na água. Foram muito
importantes as dicas dadas pelo bombeiro. Agora, ficaremos mais seguros”, disse
a canoísta Mariana Rospirski, de 15 anos.
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Hora do lanche: momento de colocar as ideias em discussão, momento
de confraternização.

3. PRIMEIRA ETAPA DA COPA BRASIL – FOZ DO IGUAÇU-PR

Iniciamos o mês de Abril com a 1ª Etapa da Copa Brasil 1ª e 2ª divisão e
Seletiva Nacional de Canoagem Slalom nos dias 02 a 05, com 59 atletas do Projeto
Meninos do Lago inscritos em várias categorias.
Podemos notar no gráfico abaixo as especificações por medalhas,
quantidade de atletas e embarcações presentes na competição. Na soma total de
7

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM – FEPACAN
Rua Pedro Basso, 700 – Jardim Pólo Centro – Foz do Iguaçu - PR - CEP 85.863-756
Telefone (45) 3027 2052 / CNPJ: 02.342.167/0001-66

medalhas a equipe Foz do Iguaçu-IMEL obteve um total de 47 medalhas, estando
presentes 59 atletas e 101 embarcações.

Na categoria C2 Masculino Menor, os atletas do Projeto Meninos do lago
legaram o segundo e terceiro lugar do lado todos os atletas e Equipe Técnica no
pódio comemorando a vitória do 1ª lugar do Instituto Meninos do Lago.
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4. MUNDIAL JUNIOR E SUB-23 DE CANOAGEM SLALOM, NO CANAL
ITAIPU

Aconteceu junto com a 1ª Etapa da Copa Brasil, a Seletiva Nacional para
o Campeonato Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub23 em Foz do Iguaçu,
onde duas atletas do Projeto Meninos do Lago alcançaram as vagas nas
categorias Junior e Sub23.
E os resultados já apareceram no Campeonato Mundial Júnior e Sub 23,
disputado entre 22 e 26 de abril em Foz do Iguaçu. Felipe da Silva, formado no
Meninos do Lago, conquistou o bronze na prova do C1 masculino sub 23. “Iniciei
no projeto, o que me fez gostar cada vez mais da canoagem. A gente começou a
conhecer o mundo e pouco a pouco eu estava numa estrutura muito grande e o
Brasil evoluindo cada vez mais”, afirma.
Andressa Maciel, 17 anos, é moradora do bairro Morumbi, da cidade
paranaense, e participou das cerimônias de entregas de medalhas. Além disso,
ela competiu nas provas da categoria C1 júnior. “Eu realmente não esperava
participar do Mundial, mas fiquei muito feliz com a vaga. Como meu treinador
disse, foi um resultado muito grande, porque estou começando agora”, declarou.
A atleta conheceu o projeto por um primo e se apaixonou pela interação
com a natureza que a canoagem proporciona. “O que mais me chama atenção
são as corredeiras, não tem como não querer remar num lugar desses”. E fala
sobre seu sonho: “quero ser uma Ana Sátila”, mencionando a canoísta medalha
de prata no sub 23.
Outra integrante do programa, Maryane Camargo, 17 anos, também
participou do Mundial. Moradora da Vila C, ela entrou para o Meninos do Lago
depois que os responsáveis pelo projeto apresentaram a iniciativa na escola que
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ela estudava. Hoje, Maryane cursa Ciências da Natureza na Universidade Federal
da Integração Latino-Americana (Unila) e dá a receita para conciliar os horários de
treinos e estudos. “Quando estava no ensino médio estudava de manhã e a tarde
vinha remar. Agora faço faculdade, remo de manhã, faço treino físico à tarde e à
noite vou para as aulas. A rotina mudou, agora mesmo estava fazendo um texto
para a faculdade na beira do rio. É só ter organização que dá certo”, disse
Camargo, que compete na k1 Júnior.

O Instituto Meninos do Lago (IMEL) se dedica à divulgação da cultura da
canoagem e à preparação de atletas, árbitros e voluntários, para representarem o
Brasil nos principais eventos da modalidade. A inciativa chama a atenção mesmo
de quem tem grande experiência internacional, como o técnico italiano da equipe
permanente do Brasil, Ettore Ivaldi. “Eu tive a sorte de trabalhar em várias partes
do mundo, mas acho que não acontece nada como o que temos aqui. É incrível
como esses jovens vêm todos os dias e chegam com uma energia espetacular.
Tem um aspecto social que é fundamental para o esporte”, elogia.
O projeto utiliza a mesma estrutura destinada aos atletas da seleção
brasileira, o que para o secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo
Leyser, é importante para o amadurecimento dos canoístas que estão iniciando
no esporte. “Os investimentos no alto rendimento têm várias características, que
não ficam restritas às seleções. Aqui há um trabalho social, alguns medalhistas
como o Felipe vieram desse projeto, ou o Isaquías Queiroz (canoagem velocidade)
que veio do Segundo Tempo. Então, você tem a iniciação, jovens treinando em
boas

condições

e

a

seleção

principal.

Essa

convivência

gera

esse

desenvolvimento da base”.
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Além dos atletas que competiram, um grupo de 46 voluntários, a maior
parte formada pelo programa, desempenhou várias tarefas durante a disputa.
Divididos em equipes, eles ajudaram na publicação dos resultados nos murais, na
logística de entrega das premiações aos atletas, no apoio à central de imprensa,
com anotações dos tempos dos canoístas e suas equipes, e na entrega e
recolhimento de fichas para os árbitros.
Os alunos tiveram participação ativa no Mundial em várias funções e
contato direto com os integrantes da Federação Internacional de Canoagem, as
funções desempenhadas no Mundial foram diversas, descritas abaixo.
A participação dos alunos na torcida, a presença dos pais no Campeonato
foi de extrema importância para a valorização do Projeto e para a visão do alvo de
cada atleta.

Vários atletas desempenharam diversas funções no Campeonato
Mundial. Esse contato direito dos atletas com a organização, com os diversos
setores e ainda o contato com os integrantes da Federação Internacional de
Canoagem - ICF é de extrema relevância para a formação desportiva deles, para
o incentivo a se desenvolverem não só como atletas mas quem sabe como
profissionais da área.
Uma vez que para atletas tão jovens na modalidade esportiva a realidade
de se conhecer e participar ativamente de um Campeonato Mundial fora do Brasil
seja distante, foi incentivado muito pelos técnicos que os alunos exercessem
determinadas atividades no Mundial.
O atleta Alejandro Morales, de 13 anos, participa do projeto Meninos do
Lago há um ano e integra a equipe de voluntários como mensageiro. Ele é um dos
responsáveis pela distribuição de documentos para os juízes.
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Segundo o adolescente, a oportunidade de acompanhar os melhores
atletas da categoria serve de inspiração para o futuro. “Eu aprendo muito
assistindo às competições e espero um dia competir como eles e defender o Brasil.
O Felipinho, o Pepê, o Léo e o Negão, da seleção brasileira, me inspiram”, disse,
se referindo a alguns atletas do Brasil.

“É uma oportunidade única estar em contato e conhecer os competidores
e treinadores das seleções”, declarou a voluntária Poliana Sofia, 13 anos. A jovem,
que participa do projeto Meninos do Lago, não esconde para quem vai a torcida:
“Quero muito ver o Pepê [Pedro Henrique Gonçalves] e a Ana [Ana Sátila]
ganhando.”
Segue também o DEPOIMENTO DA ATLETA - ANDRESSA ZERWES
MACIEL a respeito da sua participação no Mundial, contando um pouco de sua
vida e a sua experiência em ter participado do seu primeiro Mundial.
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5. OFICINA DE YOGA

No dia 23 de Maio 10 (dez) atletas entre 15 e 20 anos, participaram de
mais uma etapa de atividades ambientais oferecida pela Itaipu Binacional,
realizado no Ecomuseu, com o tema: Oficina de Yoga; ministrada pelo Professor
Rodrigo Cupelli.
Segundo o Superintendente da Confederação Brasileira de Canoagem,
Argos Gonçalves Dias Rodrigues, o exercício da mente é de fundamental
importância para o alto rendimento na Canoagem Slalom.
"O Yoga exige um trabalho de concentração, relaxamento, memorização
e controle de energia que são itens de fundamental importância para os atletas de
Canoagem Slalom. Vários canoístas da elite mundial praticam Yoga e para os
participantes do Projeto Meninos do Lago a possibilidade de entender esse
conceito que se refere às tradicionais disciplinas físicas e mentais originárias da
Índia, é muito interessante e poderá ser bastante benéfica”.
A oficina de Yoga terminou com um passeio pelo Ecomuseu. A Professora
Amélia foi a responsável para acompanhar eles na atividade e segundo ela: “Foi
uma viagem de alto astral, aprendemos a meditação, trabalhar a respiração ,
aprendemos a controlar a energia e os chakras.”
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6. ATIVIDADE: CINEMA NA CURVA DE RIO

Nos dias 30 e 31 de Maio os atletas participaram da atividade denominada
Cinema na Curva de Rio oferecida também pela Itaipu Binacional, que aconteceu
novamente no Ecomuseu. A atividade foi realizada em dois dias no período da
manha e da tarde, pela professora Fran Rebelatto e alunos da UNILA.
Foram desenvolvidas atividades de união e integração dos projetos
participantes, além disso, tiveram a oportunidade de assistirem a um vídeo e
colocarem sua imaginação para trabalhar para depois praticarem o que
aprenderam.

As atividades foram repassadas aos atletas que atentamente absorveram
tudo para depois colocarem em pratica. Os atletas puderam trabalhar em um curta
metragem, aprendendo as técnicas de gravação, interpretação. Ao ar livre,
17
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desenvolveram o que aprenderam na sala de aula.

Nessa oficina eles aprenderam como produzir um Curta Metragem, desde
roteiro até a produção. Também foram 10 alunos que participar, agora esses
alunos serão Multiplicadores que deverão produzir um curta metragem até
Outubro nos outros passeios que teremos.
O microônibus contratado pelo Projeto realizou o transporte dos atletas
no Sábado e no Domingo para o local que aconteceu as atividades.
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7. AVALIAÇÃO FÍSICA

No dia seis (sábado), 56 atletas passaram pela 1ª etapa de uma BATERIA
DE MEDIDAS E TESTES SOMATOMOTORES na Faculdade União das Américas
- Uniamérica, supervisionada e executada pelo Fisiologista da Equipe Permanente
de Canoagem Slalom, Gustavo Chaves Brandão e acompanhamento do Técnico
Angel Cardozo Sanchez.
Essa avaliação consiste na aplicação de uma bateria de testes que tem
como objetivo geral delinear o perfil somatomotor, dos hábitos de vida e dos
fatores de desempenho motor nas crianças e adolescentes do Projeto. Esses
dados serão usados para traçar um perfil dos atletas, identificando a
potencialidade esportiva, que deverão servir de base de treinamento esportivo e
desenvolvimento.
Segundo o treinador do Projeto Meninos do Lago e acadêmico de
educação física, a coleta desses dados serão importantes em um futuro próximo:
“Esses dados serão usados para traçar um perfil dos atletas, identificando a
potencialidade esportiva, que deverão servir de base de treinamento esportivo e
desenvolvimento”.
Foram realizadas as seguintes medições:
 Medida de massa corporal
 Medida de estatura
 Medida de envergadura
 Teste “sentar-e-alcançar”
 Teste de exercício abdominal
 Teste do salto em distância
 Teste do arremesso de medicineball
19
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 Teste do quadrado
 Teste da corrida de 20 metros
 Teste dos 9 minutos ou teste do "vai-e-vem"

Os atletas foram identificados e catalogados pelo Fisiologista - Gustavo
C. Brandão. O Técnico Angel C. Sanchez passou as informações a respeito da
avaliação física aos atletas.
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8. OFICINA DE CINEMA – CURVA DO RIO

Nos dias 02 e 03 do corrente mês, os atletas participaram de mais uma
atividade de Educação Ambiental no Refúgio Biológico no período da manhã e no
período da tarde, onde puderam desenvolver um curta metragem no projeto
Oficina de cinema - Curva do Rio.
O objetivo foi de apresentar aos atletas a realidade dos curtas-metragens,
possibilitando aos mesmos a realização de pequenos filmes. Segundo a
Professora Mayara Cordeiro, os jovens atletas ficaram encantados com essa nova
perspectiva que a Itaipu Binacional está oferecendo ao Projeto Meninos do Lago.
“Foram dois dias bastante interessantes, onde todos nós tivemos a
oportunidade de conhecer um pouco de como funciona a produção de
documentários e filmes, além disso, os profissionais estão viabilizando a produção
de um curta-metragem onde os atores principais serão os próprios atletas, os quais
estão bastante ansiosos para se verem na telona”.
Podemos observar nas fotos abaixo os atletas participando das atividades
de leitura na Oficina e a união destes no desenvolvimento das atividades.
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9. PAN-AMERICANO DE TORONTO

Os Jogos Pan-Americanos de Toronto aconteceu neste mês de nos dias
18 e 19 de julho respectivamente. O instituto meninos do lago trouxe três das cinco
medalhas brasileiras no PAN.
Com apenas 19 anos, a canoísta Ana Sátila entrou para a história do
esporte brasileiro, neste domingo (19), ao conquistar a primeira medalha de ouro
feminina do Brasil na canoagem em Jogos Pan-Americanos. Integrante do Instituto
Meninos do Lago (Imel) e da seleção permanente de canoagem slalom, que treina
no Canal Itaipu, em Foz do Iguaçu, ela venceu a prova de C1 (canoa simples), no
Canadá. Até então, o País sequer tinha pódios femininos na modalidade.
Ana também trouxe a prata no K1 (caiaque simples). O iguaçuense Felipe
Borges da Silva, participante do Projeto Meninos do Lago, foi outro atleta apoiado
pela Itaipu a garantir lugar no pódio, com o terceiro lugar no C1.

Com o resultado, três das cinco medalhas da canoagem slalom brasileira
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no Pan do Canadá foram conquistadas por atletas Meninos do Lago, uma pelo
Instituto e um pelo Programa – que levam o mesmo nome e são mantidos pela
Itaipu Binacional.
O resultado geral foi considerado excelente pela comissão técnica: a
canoagem slalom brasileira conquistou pódio em todas as categorias disputadas.
Foram, no total, um ouro, três pratas e um bronze.
Considerando também outras modalidades da canoagem (como a
velocidade), o esporte se consagrou no Canadá como uma das maiores forças do
Brasil no Pan-americano, com a conquista de três medalhas de ouro, seis de prata
e cinco de bronze.
Para o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa),
João Tomasini Shwertner, isso é fruto de um longo caminho, que iniciou há mais
de uma década. Para a canoagem slalom, segundo ele, um dos divisores de água
foi a construção do Canal Itaipu, dentro da usina de Itaipu, que desde 2006 oferece
“uma das melhores estruturas do mundo para a prática deste esporte e propiciou
uma preparação de excelência para os atletas”.
Competindo no C1 feminino, Ana Sátila desbancou todas as concorrentes
ao terminar a prova com o tempo de 113.01 segundos. Em segundo lugar ficou a
norte-americana Collen Hickey, que fechou seu tempo com 18.42 segundo a mais
que a brasileira. Ana avaliou as adversidades do local de disputa, um leito natural
de um rio. "Fiquei impressionada com a pista, que era muito rápida. É diferente de
uma corredeira artificial. Estou muito feliz com a vitória.”
No K1 feminino, a disputa foi mais acirrada. Ana ganhou a prata, mas por
pouco também não levou a medalha dourada. Ela ficou a dois centésimos de
segundo (97.94s) à frente da primeira colocada, a canadense Jazmyne
Denhollander (97.92s).
Pelo C1 masculino, Felipe Borges trouxe o bronze com o tempo de 98.41
segundos. “Isso demonstra que todo o nosso trabalho e a estrutura que estamos
tendo dão resultados. Não tenho dúvida de que nos Jogos Olímpicos em 2016
vamos buscar resultados muito bons”, ressaltou. A medalha de ouro ficou para o
americano Casey Eichefeld, com o tempo de 92.80s, e a prata para o canadense
Cameron Smedley, com 94.09s.
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Pedro Henrique Gonçalves, o Pepê, fez o melhor tempo no K1 masculino,
mas, por causa de uma penalidade ao tocar uma das balizas, teve dois segundos
acrescidos ao seu tempo e terminou a prova em segundo (com 89.02s). O ouro foi
para o norte-americano Michal Smolen, com 87.14s. “Estou muito contente com a
minha descida na final, fiz o meu máximo, o que pude”, disse Pepê. “Fui o mais
rápido e, apesar da penalidade, quero comemorar esta prata”, afirmou.
Outra medalha de prata foi obtida pela dupla Charles Corrêa e Anderson
Oliveira, no C2 masculino. Eles terminaram a prova com 109.73 segundos. Quem
ganhou o ouro foram os norte-americanos Devin Mcewan e Casey Eichefeld, com
106.95 segundos.
Resultado de uma parceria entre a Federação Paranaense de Canoagem
e a Itaipu, por meio do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente (PPCA),
o Projeto Meninos do Lago começou em 2008, com o objetivo incentivar a prática
do esporte e a formação de atletas de alto rendimento que possam representar o
País em competições internacionais.
Atualmente, oferece 120 vagas para a prática da canoagem slalom, no
Canal Itaipu, a crianças e jovens matriculados em escolas públicas de Foz do
Iguaçu. O projeto tem ajudado no fortalecimento da canoagem slalom do Brasil,
com a formação de novos atletas e a elevação do nível técnico dos canoístas
brasileiros.
O Imel é uma entidade de prática desportiva fundada em 2011 para
representar os atletas do Projeto Meninos do Lago e canoístas de Foz do Iguaçu
– inclusive os integrantes da seleção brasileira permanente, que tem sede na
cidade – em competições nacionais e internacionais. O instituto se consolidou
como a principal escola de canoagem slalom do Brasil e vem dominando o
Ranking Nacional da Confederação Brasileira desde 2010.
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Tivemos também a participação da atleta ANA PAULA FERNANDES DE
CASTRO que representou o Paraguai na modalidade C1 feminino. Ela foi
acompanhada pelo técnico ADRIANO SIANO BRAGANÇA que também fez parte
da Equipe Técnica do Paraguai.
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10. III ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL E
PATRIMONIAL

Nos dias 05 e 06 de Agosto o projeto participou de uma atividade sobre
Educação Ambiental, onde no dia 05 os atletas, além de assistirem palestras
educacionais, fizeram uma visita ao Aterro Sanitário de Foz do Iguaçu e no dia 06
visitaram a central de Triagem de Resíduos da Itaipu.
As atividades desenvolvidas tiveram a presença do Projeto Meninos do
Lago e Velejar é Preciso, tendo como tema geral “Consumo consciente”.

Dentro do tema “Consumo consciente” os alunos conhecerem o processo
de gestão dos resíduos sólidos da Itaipu Binacional e também visitaram uma
Cooperativa de Catadores, onde encontramos um lindo trabalho de coleta de
cobra e outros materiais recicláveis. Uma ação de Educação Ambiental do
26

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM – FEPACAN
Rua Pedro Basso, 700 – Jardim Pólo Centro – Foz do Iguaçu - PR - CEP 85.863-756
Telefone (45) 3027 2052 / CNPJ: 02.342.167/0001-66

Programa Cultivando Água Boa.

Essas atividades de Educação Ambientais tem sido muito importante para
a vida dos atletas, pois tem corroborado com os valores que o Projeto em si passa
para os alunos. Assim temos a certeza de que, embora alguns possam não ter
uma carreira como atleta de alto rendimento, mas sabemos que estamos formando
em primeiro lugar cidadãos conscientes.
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11. 2ª COPA DO BRASIL DE CANOAGEM SLALOM – ITIQUIRA MT

Nos dias 02 e 06 de Setembro os atletas do Projeto Meninos do Lago
estiveram de viagem à cidade de Itiquira no Mato Grosso, para participarem da 2ª
Etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom 1ª divisão e Campeonato Brasileiro de
Canoagem Slalom - 2ª divisão.
Nas provas de iniciantes participaram 105 embarcações com atletas
gaúchos, paranaenses, paulistas e mato-grossenses e o destaque ficou para a
estrutura da pista montada pelo município de Itiquira, que na visão da enorme
maioria dos atletas é a melhor pista para iniciantes do Brasil.
“Nós nunca tínhamos participado de uma prova para iniciantes em um rio
com grande qualidade técnica para montarmos 18 portas com extrema segurança
para os atletas iniciantes. Minha equipe já elegeu Itiquira como a melhor pista do
Brasil”, disse o treinador de Foz do Iguaçu, Angel Sanchez.
“Estou bastante surpreso com a estrutura de pista montada na cidade de
Itiquira. Sem dúvida, é um excelente lugar para desenvolvimento de mais uma
escolinha de canoagem que é o que mais precisamos nesse momento para a
modalidade. Tenho certeza que daqui vão sair grandes feras do esporte em pouco
tempo de investimento do município, pois o local é perfeito para isso”, disse o
campeão Ricardo Martins Taques, que estará embarcando para Londres na
próxima terça (08/09) para representar o Brasil no Campeonato Mundial.
Para o Presidente da Federação do Estado do Mato Grosso, Darci
Oberdam, jamais a Canoagem Slalom teve uma recepção tão calorosa como a
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proporcionada pelo Município de Itiquira: “A CBCa e Federação do Mato Grosso
estão extremamente felizes e agradecidas pela parceria encontrada neste local
encantador. Além de paisagens incomuns para os atletas dos estados do sul e
sudeste do Brasil, que nunca viram bandos de araras, tucanos e garças ao redor
da pista, a receptividade proporcionada por todo o time do prefeito Betão foi algo
bastante incomum para o nosso esporte. O prefeito, como todo o secretariado
estiveram presentes em todos os momentos do evento e não deixaram faltar
absolutamente nada para o sucesso da competição”.

Na 2ª Etapa da Copa Brasil a equipe que mais pontuou foi novamente o
IMEL – Instituto Meninos do Lago, de Foz do Iguaçu, PR, com 925 pontos, seguido
pela APEN – Associação Pirajuense de Canoagem, com 700 pontos e pela
ASTECA- Associação Três Coroenses de Canoagem, com 500 pontos.

Podemos notar no gráfico abaixo as especificações por medalhas,
quantidade de atletas e embarcações presentes na competição. Na soma
total de medalhas a equipe Foz do Iguaçu-IMEL obteve um total de 14
medalhas, estando presentes 17 atletas e 37 embarcações.
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Podemos notar no gráfico abaixo as especificações por medalhas,
quantidade de atletas e embarcações presentes na competição. Na soma
total de medalhas a equipe Foz do Iguaçu-IMEL obteve um total de 27
medalhas, estando presentes 33 atletas e 65 embarcações.
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12. MOÇÃO DE APLAUSO

O Projeto Meninos do Lago, mantido pela Itaipu e Federação Paranaense
de Canoagem recebeu uma “Moção de Aplauso” nesta quinta-feira (10), na
Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. A homenagem foi proposta pelo
vereador Darci Siqueira, mas assinada por todos os demais integrantes da Casa.
O evento reuniu canoístas, técnicos, coordenadores e familiares dos
atletas. Na cerimônia, Itaipu foi representada por Márcio Bortolini, da equipe do
Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente (PPCA).
Os parlamentares parabenizaram o projeto por sua função social, de
retirar jovens da situação de vulnerabilidade social, e profissional, por oferecer a
esses jovens a chance de uma carreira como atleta. A iniciativa, criada há sete
anos, já formou medalhistas vencedores do pan-americano, classificados para a
Olimpíada de 2016.
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Em sua fala, proponente da moção destacou que mais que atletas, o
projeto forma cidadãos. “Eles estão tendo a oportunidade de conhecer países e
de ter um de ter uma profissão”, afirmou. Darci Siqueira parabenizou Itaipu pela
iniciativa. “Muitos até oferecem oportunidades. Itaipu, além de ofertá-la, garante a
estrutura para que ela ocorra, daí seu sucesso”.
Ao receber a moção emoldurada numa placa, Marcio Bortolini dedicou a
homenagem a todos integrantes do projeto, sobretudo às crianças e jovens que,
independentemente do frio ou calor, mostram seu amor pelo esporte diariamente
no Canal da Piracema, onde ocorrem os treinos. “O Meninos do Lago é formado
por várias mãos e é um exemplo de como projetos sociais devem ser geridos”.

“Receber essa moção demonstra que estamos trazendo bons resultados
para a nossa comunidade. E nos deixa ainda mais animados a continuar os treinos
e ajudar na transformação da vida das nossas crianças”, disse a técnica do projeto,
Mayara Cordeiro.
O testemunho dado pela família de dois canoístas confirma essa
mudança. Fátima Weis, mãe de William e Wesllen Ferreira, relata que os filhos
têm acumulado boas notas e elogios na escola, desde que ingressaram no
Meninos do Lago. “Hoje eles são mais engajados e disciplinados e se dedicam
aos estudos porque sabem que precisam tirar notas boas para continuar
remando”, disse.
Desde 2008, cerca de 120 jovens de escolas públicas dos bairros Vila C
e Morumbi, com idade entre 7 e 18 anos, treinam diariamente pelo Projeto Meninos
do Lago. O objetivo é ensinar o esporte e, em paralelo, orientar sobre cuidado com
o meio ambiente e responsabilidade social.
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13. PROJETO MENINOS DO LAGO REPRESENTA PARAGUAI NO
CAMPEONATO MUNDIAL DE CANOAGEM SLALOM

Do dia 18 ao dia 20 de Setembro, a atleta ANA PAULA FERNANDES DE
CASTRO participante do Projeto Meninos do Lago, representou o Paraguai no
Campeonato Mundial de Canoagem Slalom devidamente acompanhada e sendo
instruída pelo técnico de Canoagem Adriano Siano Bragança.

Depois de nove anos sem enviar representantes ao Mundial Sênior, o
Paraguai será representado pela atleta Ana Paula Fernandez. A jovem, com dupla
nacionalidade, ingressou na canoagem por meio do Projeto Social Meninos do
Lago. Há dois anos, ela representa a nação paraguaia nas competições, e treina
no Canal Itaipu.
“O técnico da equipe paraguaia é o brasileiro Adriano Bragança, que
também trabalha na equipe do Imel. Para ele, a importância de estarem
disputando essa competição é incentivar a prática esportiva do outro lado da
fronteira.
A última participação do Paraguai em um Mundial Sênior de Canoagem
Slalom ocorreu em 2006, em Praga, na República Tcheca, com Gabriela Albertini
(K1 Feminino).
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14. REPORTAGEM PROJETOS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA
ITAIPU BINACIONAL

No dia 24 e 25 de Setembro, os atletas estudantes do Colégio Estadual
Padre Luiggi e Colégio Estadual Paulo Freire foram entrevistados pelo jornalista
Carlos Gruber para uma matéria a respeito dos projetos sociais desenvolvidos pela
Itaipu Binacional, o qual ainda será lançado na mídia através da IBTV.
A família dos atletas indicada pelos professores do Projeto Meninos do
Lago para a matéria foi a família Sofia, o qual 03 atletas, Daniela, Poliana e
Vinícius fazem parte como atletas. (fotos seguem anexo)
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15. TERCEIRA ETAPA COPA BRASIL – TRÊS COROAS –RS

Nos dias 29 de Setembro a 04 de outubro os atletas do Projeto Meninos
do Lago estiveram de viagem à cidade de Três Coroas – Rio Grande do Sul, para
participarem da 3ª Etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom 1ª divisão e
Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom - 2ª divisão.
Estiveram no evento 132 atletas inscritos do qual teve a participação de
nove associações, as disputas ocorreram na primeira e na segunda divisão
nacional. Ana Sátila, a jovem de 19 anos que compete pelo Instituto Meninos do
Lago (IMEL) de Foz do Iguaçu, no Paraná, conquistou com facilidade as duas
categorias as quais disputou. No K1 Feminino Sênior ela obteve o tempo de 99.91
segundos, a segunda colocada foi Marina Souza também do IMEL que obteve a
marca de 116.16 segundos, o terceiro posto coube a Milene Wolf, da Associação
Pirajuense de Canaogem (APEN), com um percurso em 122.27s. Na categoria K1
Feminino Júnior, Omira Estância, do IMEL, levou o ouro com o tempo de 120.83
segundos.
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O Instituto Meninos do Lago de Foz do Iguaçu/PR obteve a maior
pontuação, na somatória alcançou um total de 2950 pontos, número maior que o
dobro do segundo colocado a Associação Trêscoroense de Canoagem (ASTECA).
A associação anfitriã do campeonato terminou com 1175 pontos, na terceira
posição a Associação Pirajuense de Canoagem (APEN) de Piraju/SP conquistou
725 pontos.
O gráfico abaixo está discriminado por medalhas, quantidade de atletas
e embarcações presentes na competição. A soma total de medalhas a equipe Foz
do Iguaçu-IMEL assumiu o pódio com um total de 25 medalhas, estando presentes
25 atletas e 34 embarcações.
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16. VISITA DO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO PERUANA DE CANOAGEM

Nos dias 05 a 11 de novembro recebemos a visita do presidente da
Federação Peruana de Canoagem, Luiz Vereau, do qual veio conhecer o Projeto
Meninos do Lago com intenção de replicar o modelo no Peru, conforme
reportagens em anexo.
O projeto “Meninos do Lago”, mantido por Itaipu Binacional e Federação
Paranaense de Canoagem, em Foz do Iguaçu (PR), será replicado agora no Peru
como modelo de desenvolvimento da Canoagem Slalom. Os treinos no país
vizinho serão realizados no Rio Cañete, na cidade de Cañete, distante 130
quilômetros da capital Lima. A meta é iniciar as atividades no início de 2016 como
meta de levar o sucesso brasileiro para terras peruanas.
O interesse partiu do representante da Federação Peruana de
Canoagem, Luiz Vereau, que esteve nesta terça-feira, 10, em Itaipu Binacional.
Vereau conheceu o Canal Itaipu, local onde cerca de 120 adolescentes treinam
diariamente Canoagem Slalom no contra-turno escolar.
Logo depois ele foi recepcionado pelo assistente do diretor-geral da
Itaipu, Joel de Lima e pelo integrante do Programa de Proteção à Criança e ao
Adolescente (PPCA), Márcio Bortolini, no Centro Executivo.
Segundo Vereau, o Peru tem um grande desafio para 2016, pois o país
será sede do Campeonato Sul-americano de Canoagem Slalom e, em 2017, dos
Jogos Pan-americanos. “Temos a necessidade de desenvolver a canoagem no
Peru. E em pouco tempo”, afirmou.
De acordo com seu planejamento a intenção é replicar o modelo do
“Meninos do Lago” não apenas porque, em pouco tempo, conseguiu formar vários
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atletas, mas pelo apelo social e ambiental. “Assim como no Brasil, temos muitos
meninos e meninas carentes precisando de um incentivo para se tornarem bons
cidadãos. Vocês estão muito adiantados. E o resultado aqui é fantástico”, afirmou.

Para Joel de Lima, este interesse peruano em replicar o “Meninos do
Lago” atesta que o trabalho desenvolvido em Foz do Iguaçu está realmente no
caminho certo. “Torcemos que eles atinjam a meta inicial que era de tirar meninos
e meninas da situação de vulnerabilidade social, para depois formamos atletas
vencedores. Esperamos que o Peru também tenha sucesso”, disse.
Joel lembrou que em 2009 quando a Itaipu, através do PPCA, lançou o
projeto o objetivo era incentivar os estudos e formar bons cidadãos. “Se um entre
100 canoístas ganhasse medalha já era motivo para comemorar. Hoje temos
coleções de medalhas, inclusive atletas que estarão no Rio 2016 e um grupo de
adolescentes cidadãos”.
Em 2013, a iniciativa foi reconhecida no Prêmio Orgulho Paranaense na
categoria “Federação Esportiva”. Atualmente, o Meninos do Lago é conhecido
como um celeiro de novos talentos da Canoagem Slalom e considerado modelo
de sucesso no fortalecimento do esporte brasileiro.
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17. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ECOMUSEU DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Em Novembro o Projeto Meninos do Lago participou de várias atividades,
iniciamos com o encerramento das atividades do Ecomuseu de Educação
Ambiental que foram desenvolvidas ao decorrer do ano, nesse dia tivemos a
apresentação final dos curtas metragens produzidos pelos alunos no dia
10/novembro de 2015.
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18. CAMPANHA #CATARATASDAY

No dia 11/novembro fomos convidados a participar da Campanha
#cataratasday que teve como objetivos impactar 50 milhões de pessoas pelas
mídias sociais, no mundo inteiro e bater o recorde brasileiro de selfies
(autorretratos), em um mesmo dia, num único atrativo turístico. Estiveram presente
80 crianças ao todo, manha e tarde. (fotos em anexo)
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19. CAMPEONATO BRASILEIRO 1ª DIVISÃO NA CIDADE DE
TOMAZINA – PR

No dia 11/novembro embarcamos para mais um Campeonato Brasileiro
1ª divisão na cidade de Tomazina – PR.
Conforme o portal de notícias no site da Confederação Brasileira de
Canoagem, A Equipe formada por Fábio Rodrigues, João Machado e Ricardo
Taques representando o Instituto Meninos do Lago foi a mais rápida e levou o ouro
pelo K1 Masculino (94.12s). No C1 Masculino Leonardo Curcel, Felipe Silva e
Thiago Serra concluíram em 101.44 segundos e garantiram o ponto mais alto do
pódio. Já a Equipe Feminina formada por Omira Neta, Ana Sátila e Marina Costa
foram as mais rápidas (116.20s). Os resultados seguem nos adendos ao Relatório.
O Instituto Meninos do Lago (IMEL), de Foz do Iguaçu (PR), foi a
associação que mais pontuou no campeonato, fechando com 1000 pontos. A
Associação Pirajuense de Esportes Naúticos (APEN) de Piraju (SP), ficou em
segundo com 825 pontos e em terceiro lugar o Departamento de Esporte e Cultura
de São José do Rio Pardo (SP) com 100 pontos.
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Abaixo o gráfico está discriminado por medalhas, quantidade de
atletas e embarcações presentes na competição. A soma total de medalhas
a equipe Foz do Iguaçu-IMEL assumiu o pódio com um total de 15
medalhas, estando presentes 25 atletas e 40 embarcações.
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20. CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE “MOVIMENTO CLIMÁTICO
JUVENIL INTERNACIONAL”

Nos dias 26, 27 e 28/novembro a Aluna Maryane Camargo dos Santos
participou em Florianópolis do COY, uma Conferencia da Juventude "Movimento
Climático Juvenil Internacional" é a maior rede internacional de juventude
envolvida em questões de mudanças climáticas. Jovens, organizações nacionais
e/ou redes de organizações nacionais e transnacionais lideram projetos de
conhecimento e mobilização para inspirar e informar mais jovens sobre os riscos
climáticos. Além disso, eles organizam atividades em vários campos, como a
participação de jovens nos assuntos climáticos, a educação sobre mudança
climática ou outros assuntos ligados à adaptação/mitigação das mudanças
climáticas. (fotos em anexo)
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21. REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A PASSAGEM DA TOCHA
OLÍMPICA PELO PARANÁ

No dia 20/novembro participamos da reunião preparatória para o
revezamento da Tocha Olímpica, que aconteceu em Foz do Iguaçu no Hotel
Bourbon com a presença do Ministro do Esporte George Hilton. A chama
pernoitará nas cidades de Londrina, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Pato
Branco e Ponta Grossa, mas passará por diversos outros municípios.
Para o evento foram convidados dois atletas que integram a Equipe
Permanente de Canoagem Slalom, Pedro Gonçalves e Felipe Borges além do
presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, João Tomasini Schwertner,
e três atletas do Projeto Social Meninos do Lago
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O Ministro do Esporte, George Hilton também realizou uma visita ao
Canal Itaipu onde funciona o Centro de Treinamento (CT) da Canoagem Slalom.
“Nas últimas competições nossos atletas estão tendo um desempenho
espetacular. Isso demonstra que acertamos na fórmula de patrocinar e financiar a
canoagem em todas as frentes e modalidades”, afirma Hilton. O mesmo foi
recepcionado pelos alunos do Projeto Meninos do Lago. (fotos em anexo)

Em uma caminhada rápida nas margens das corredeiras da pista de
Canoagem Slalom, houve uma demonstração de pista feita pelos canoístas Pedro
Gonçalves e Felipe Borges. Na oportunidade, João Tomasini Schwertner,
presidente da CBCa, pediu apoio do ministro para planejar novos investimentos
no local. “O Canal Itaipu dá ótimas condições de treinamento, agora chegou a hora
de aperfeiçoar, a nossa meta é conseguir recursos para a reforma necessária do
canal e a construção de um prédio para auxiliar ainda mais na estrutura dos
atletas”, comenta.
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Para Nelton Friedrich, diretor de coordenação e meio ambiente da Itaipu
Binacional, a canoagem hoje trás grandes alegrias e resultados expressivos que
vão além de medalhas. “Esse é o momento de fazer o reconhecimento a todas as
pessoas que construíram este caminho e o trabalho que a Itaipu Binacional apoia”
esclarece.

46

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM – FEPACAN
Rua Pedro Basso, 700 – Jardim Pólo Centro – Foz do Iguaçu - PR - CEP 85.863-756
Telefone (45) 3027 2052 / CNPJ: 02.342.167/0001-66

22. AQUECE RIO

Durante o mês de novembro os professores do Projeto Meninos do Lago
e os atletas da IMEL marcaram presença no Evento Teste das Olimpíadas no Rio
de Janeiro – Aquece Rio.
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