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1- SÍNTESE  
 

1.1. Dados do Projeto 
 

Conveniada: Ins tuto Meninos do Lago – IMEL 

Convênio nrº: 4500051073 - Objeto: Desenvolvimento do Projeto Meninos do Lago 

Execução: 01/09/2019 a 30/11/2019 - Vigência: 01/12/2018 a 30/11/2023 (60 meses) 

Total de Beneficiários: Slalom: 146 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 17 anos. Caiaque Polo: 

440 crianças e adolescentes entre 06 a 17 anos da rede pública de ensino de Foz do Iguaçu, sendo que 

seus atendimentos serão Vila C, Morumbi, Lagoa Dourada e Porto Meira. Paracanoagem: 14 atletas 

portadores de necessidades especiais. 

 

1.2. 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 espor vo.  

MISSÃO: “preparar despor va, ambiental e intelectualmente atletas e voluntários para representação 
brasileira nos Jogos Pan-americanos 2019 e 2023, Jogos Olímpicos 2020 e 2024, buscando sempre 
a ngir o nível de excelência nos demais eventos internacionais. 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”.      
 

1.3. Obje vos, metas e meios de avaliação 
 
Abaixo estão descritos os obje vos 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. 

 
 
 



PROJETO MENINOS DO LAGO 

 

Página 3 

OBJETIVOS PREVISTOS METAS QUALITATIVAS METAS QUANTITATIVAS 

1.3.1 Socialização de 586 crianças e 
jovens carentes com potencial 
despor vo 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 
representa vidade nacional 
masculina e feminina nos 
principais eventos internacionais 
em especial para os Jogos 
Olímpicos 2020 e 2024;  

1.3.2 14 atletas de Paracanoagem  
1.3.3 Análise do histórico e 

acompanhamento escolar dos 
beneficiados; 

1.3.4 Promover a consciência 
ecológica do público alvo; 

 
 
 
 
 
 
 

1.3.5 Descobrir e incen var novos 
talentos em todas as modalidades da 
Canoagem Slalom, Paracanoagem e 
Caiaque Polo; 

1.3.6 Iniciar a formação de uma equipe 
forte para representar o Brasil nas 
Olimpíadas de 2020 e 2024; 

1.3.7 Iniciar a formação de equipe para 
representar o Brasil nos Jogos 
Olímpicos da Juventude de 2022; 

1.3.8 Es mular a frequência e média 
escolar dos beneficiados; 

1.3.9 Inserir os princípios do olimpismo 
no co diano dos atletas; 

1.3.10 Despertar a consciência da 
comunidade em relação à importância 
da preservação do meio ambiente; 

1.3.11 Finalizar o período de 2019 a 2024 
como sendo a melhor equipe do 
ranking nacional; 

1.3.12 Promover o conhecimento de 
várias regiões brasileiras através de 
par cipações nos eventos nacionais e 
proporcionar condições de 
par cipações internacionais; 

1.3.13 Promover socialmente os atletas 
através do esporte. 

1.3.14 Disponibilizar 586 vagas para 
crianças e adolescentes da rede 
pública de ensino da Cidade de Foz 
do Iguaçu, através das 
modalidades de Canoagem Slalom 
e Caiaque Polo; 

1.3.15 Disponibilizar 14 vagas para 
atletas portadores de necessidade 
especiais na paracanoagem; 

1.3.16 Classificar os par cipantes 
entre os 10 primeiros colocados, 
em suas respec vas categorias, 
nos Campeonatos Brasileiros de 
2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; 

1.3.17 Classificar dois atletas para os 
Jogos Olímpicos de 2020; 

1.3.18 Classificar dois atletas para os 
Jogos Olímpicos da Juventude em 
2022; 

1.3.19 Reduzir em 100% (cem por 
cento) a evasão escolar do público 
alvo, bem como condutas 
infracionais que possam ser 
punidas por ins tuição nacional de 
qualquer natureza. 

 
 
 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL – Meios de Avaliação 
Relatórios mensal de frequência e desempenho espor vo; 
Avaliações anuais sicas e clínicas; 
Resultados de torneios preparatórios e compe ções oficiais;  
Rendimento escolar através das apresentações dos respec vos bole ns. 
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2-  JUNHO 
 

2.1. Prepara vos para reinício das a vidades  
 
     No mês de abril, as a vidades foram reiniciadas muito aquém de suas possibilidades quan ta vas 
de atendimento apenas no núcleo do Porto Belo. Porém, em pouco tempo, já foi obrigado a fechar 
novamente por conta do aumento de casos de COVID em Foz do Iguaçu. Apenas no início do mês de 
junho, algumas disciplinas que não exigem contato sico, começaram a obter a autorização necessária 
da Secretaria de Esporte do Município para o retorno das a vidades. 
 
     Dessa forma, através do r. O cio 33/21 – SMEL – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, o Ins tuto 
Meninos do Lago foi autorizado na forma mencionada pelo Decreto Municipal ao reinício das 
a vidades. Os primeiros atletas que retornaram oficialmente às a vidades foram os cadeirantes, pois 
no início do mês de junho alguns já nham sido vacinados. Além deles, apenas os atletas que recebem 
bolsas dos governos federal, estadual ou municipal também foram autorizados aos trabalhos sicos e 
técnicos. 

     Os atletas que ob veram inicialmente a autorização através do primeiro o cio da Secretaria 
Municipal foram estes (com o avanço da vacinação, outros atletas cadeirantes foram liberados 
posteriormente): 

  BOLSISTA MUNICIPAL ESTADUAL NACIONAL 
1 Aline Jansson Vollmann x     
2 Bruna da Silva Siqueira x     
3 Daniela Sofia x     
4 Edmar Queiroz de Borba x x x 
5 Gerson Terres Junior x     
6 João Victor Wessner Vieira  x x x 
7 Maria Eduarda Morais Schilkmann x   x 
8 Milena Sofia x     
9 Patricio Leo Di Monaco x   x 

10 Vinicius Oliveira Sofia x     
11 Yasmin Amabile Quinhones x     
12 Poliana Sofia      x 
13 Guilherme Schenna Dias Rodrigues   x x 
14 Fabio Schenna Dias Rodrigues   x x 
15 Ana Sa la Vieira Vargas   x x 
16 Omira Maria Estancia Neta   x x 
17 Marina Souza Costa   x x 
18 Leonardo Lucas Curcel     x 
19 Felipe Borges da Silva   x x 
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 CADEIRANTES 
1 Diego Pereira da Silva 
2 Isac Alves Cardoso 
3 Kameli Zaghi Cavalcante 
4 Marcelo de Oliveira Andrade 
5 Márcia Gayer da Silva 
6 Regyna Maura Santos 

 
     Antes do ingresso dos mesmos na Itaipu Binacional todas as embarcações e demais equipamentos 
foram lavados e higienizados com álcool em gel conforme determinação legal. Todos os professores 
se reuniram no Canal Itaipu para essa tarefa e as demais que se fizeram necessárias, como es car as 
raias e limpeza da área de atuação. 
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 2.2. Início das a vidades  
 
     Com o local organizado e pronto para receber os atletas, os bolsistas e cadeirantes iniciaram os 
treinamentos no Canal Itaipu no início do mês de junho, porém, alguns ainda receosos preferiram 
aguardar um pouco mais ou simplesmente desis ram do esporte por conta da necessidade de 
trabalhar e auxiliar financeiramente as respec vas famílias, como foi o caso do talentoso jovem João 
Victor Wessner Vieira, campeão brasileiro, campeão sul-americano e Maria Eduarda Morais Schilkmann 
também com vários tulos em sua carreira. 

  

 

                                 2.3. Indicadores de Atendimento Mensal 
 

 
 

 

 

TABELA DE INDICADORES DE ATENDIMENTO MENSAL 

PROJETO: MENINOS DO LAGO 

MÊS: JUNHO 

Total de alunos inscritos no projeto* 11 

Total de alunos participantes de atividades presenciais durante o mês  11 

Total de atendimentos (n° de aulas) 25 
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*O ques onamento acima precisa ser compreendido da forma correta dentro dos preceitos 
organizacionais do Projeto Meninos do Lago, pois as inscrições se refazem por completo em todos os 
inícios de ano. Em assim sendo, se em dezembro de 2019 o Projeto Meninos do Lago encerrou o ano 
com 561 atletas a vos em seu sistema, no início do ano de 2020 todos estes atletas foram 
INATIVADOS, sendo obrigados a refazerem a matrícula para obter novamente a condição de ATIVO no 
referido sistema. Por que isso? Simplesmente porque a Lei 9.615/98, arts. 2º, XI cc com o art. 34, III, 
assim exige do Ins tuto Meninos do Lago. Em que pese entendimentos contrários, aos quais 
comungamos por entendermos não se tratar de “atletas profissionais”, é bem verdade que já existem 
várias decisões seguindo a orientação de que os atletas que sobrevivem unicamente do esporte, como 
é o caso de vários membros do IMEL, são considerados profissionais. Mesmo não concordando com 
essa tese, o IMEL prefere acautelar-se no sen do de exigir os atestados médicos de todos, 
especialmente daqueles que recebem bolsa atletas.  

Dessa forma, em janeiro todos esses atletas foram ina vados no sistema e conforme refaziam suas 
matrículas automa camente acontecia a reinclusão, de forma que no mês de março de 2020, o IMEL 
já contava novamente com 309 atletas cadastrados que com a pandemia duradoura acabaram sendo 
ina vados mais uma vez. 

Em assim sendo com relação ao mês de junho de 2021, como a pergunta: “total de atletas inscritos 
no projeto”, há que se entender apenas os atletas que ob veram a autorização do Município de Foz 
do Iguaçu e da própria Itaipu Binacional pois foram os únicos ATIVADOS no sistema. 
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                                 2.4. Recebimento dos Caiaques Polos e Botes de Ra ing 
      

     No mês de junho foram entregues todos os dez (10) botes de ra ing e os dez (10) caiaques polos 
adquiridos para o Projeto. Estas embarcações estão sendo u lizadas nas piscinas e no Iate Clube Lago de 
Itaipu – ICLI. 

     Os Caiaques Polos são confeccionados de fibra de vidro e possuem um shape muito atualizado, 
semelhante aos melhores barcos europeus. Facilitou muito as a vidades dos jovens com estatura ou peso 
acima da média, pois são bem maiores que os já existentes nos locais de treinamento. 
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     As balsas de ra ing dão suporte bastante interessante principalmente para o projeto das mulheres 
portadoras ou vi madas pelo câncer de mama, pois facilitam o treinamento quando comparecem 
poucas atletas para o treinamento que ao invés de u lizarem o Dragon Boat que é muito grande, 
optam pelo treinamento nestas embarcações. 
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2.5. Matérias geradas no mês de junho no www.ins tutomeninosdolago.com.br 
 

Uma luz ao final do túnel 
02/06/2021 

Com o avanço das vacinas em Foz do Iguaçu, o retorno das atividades 
esportivas que parecia estar muito distante, começa a ser visto o brilho de 
luz no final do túnel. Algumas disciplinas onde não existe contato físico já 
retornaram, inclusive, bem como aquelas onde pelo menos uma dose das 
vacinas já foi aplicada nos atletas. 

É o caso dos atletas da paracanoagem, que muito embora não estejam 
desenvolvendo atividades físicas no Centro de Treinamento, aproveitam os 
dias ensolarados para se exercitarem ao ar livre, em praças e jardins de Foz 
do Iguaçu, com o apoio e acompanhamento dos treinadores Guto, Carol e 
Angel. 

 “Para os cadeirantes é muito importante a atividade física, pois além de auxiliar na condição motora é um 
grande alívio psicológico, pois a rotina diária com enfrentamentos de barreiras das mais variadas ordens, se 
não houver momentos de confraternização e contato com a natureza buscando a paz interior, a ansiedade e 
depressão surgem com mais frequência prejudicando muito a saúde de todos” disse o fisioterapeuta e 
treinador Guto Mazine. 
 
Em junho o Projeto Meninos do Lago conta com 15 atletas cadeirantes inscritos e praticando atividades físicas 
habitualmente, de forma organizada e obedecendo os preceitos estabelecidos pelos decretos municipais e 
estaduais.   

Ciência do esporte e o jovem atleta 
11/06/2021 

Dando continuidade ao propósito de capacitação dos professores do Projeto Meninos 
do Lago, a professora Mayara Cordeiro Lapczyk concluiu neste mês de junho o módulo 
junto ao Comitê Olímpico Brasileiro: Ciência do esporte e o jovem atleta. 
 
Segundo a Professora, temas como atuações da ginecologia no esporte, 
acompanhamento das fases do crescimento e desenvolvimento de crianças e 
adolescentes, aplicação da nutrição no desenvolvimento esportivo e suas relações 
para a otimização da performance foram debatidos em todo o curso, com excelentes 
explanações de vários profissionais gabaritados. 

 “Para mim, todos os cursos organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro valem muito a pena, pois se tratam 
de temas importantes e debatidos pelos mais conceituados profissionais de várias áreas. Gostei muito desse 
módulo, assim como já havia gostado dos módulos anteriores. Foi muito proveitoso para a minha capacitação 
e pretendo colocar o que aprendi também nas ações do Projeto Meninos do Lago” 

Esse módulo teve a duração de 10 horas e 30 minutos e foi realizado on line entre os dias 08 a 10 de junho. 
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Cinco vagas nas semifinais em Praga na Canoagem Slalom 
11/06/2021 

Ana Sátila está classificada tanto no C1 quanto no K1, Mathieu 
Desnos e Pedro Gonçalves também continuam na disputa do 

caiaque, Felipe Borges também está na semi do C1. A competição 
acontece em Praga na República Tcheca 

FOTO: Aquivo - Rafael Bello - COB 

O Brasil contará com cinco vagas nas semifinais da Copa do Mundo de 
Canoagem Slalom que está acontecendo em Praga na República Tcheca.  

Nesta sexta (11) começou o primeiro dia de provas com as disputas das 
classificatórias. Ana Sátila assegurou vaga tanto no C1 quanto no K1, ela foi a primeira atleta brasileira da 
equipe a entrar na água, às 04h00 da manhã pelo horário de Brasília na 1ª descida do caiaque (K1), Sátila 
completou o percurso em 98.36 segundos, esse foi o 6º melhor tempo da disputa, os 20 primeiros barcos 
passavam para a próxima etapa. A canoísta competiu novamente agora pelo C1 e fez o tempo de 112.41 
segundos e também garantiu vaga na semifinal. Omira Estácia também disputou as duas categorias, mas ficou 
nas classificatórias tanto do C1 quanto do K1. 

No K1 Masculino teve três brasileiros na água, Mathieu Desnos obteve sua vaga na semifinal já na primeira 
descida da classificatória, ele fez o tempo de 87.52 segundos, sendo o 2º melhor tempo da disputa. Pedro 
Gonçalves precisou disputar a 2ª descida onde completou o percurso em 88.66 segundos, sendo o mais rápido 
entre os atletas que disputaram essa bateria e também passou para a semifinal que será disputada neste 
sábado (12). Guilherme Rodrigues remou na 1ª e na 2ª classificatória, mas não conseguiu ir para a semifinal. 

Também teve canoístas brasileiros no C1 Masculino e Felipe Borges conquistou sua vaga na semifinal, na 2ª 
descida da classificatória o brasileiro fez o tempo de 97.89 segundos sendo o 5º barco mais rápido da prova, 
Kauã da Silva também disputou a prova da canoa, mas ficou nas classificatórias. 

 + Confira aqui os resultados oficiais do site da ICF 

Na competição são mais de 200 atletas de 34 países que estão em Praga na República Tcheca para a disputa 
da Etapa da Copa do Mundo de Canoagem Slalom que vai até domingo 13 de junho. Esta será uma das últimas 
competições importantes antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil tem sete atletas na disputa, entre eles 
Ana Sátila e Pedro Gonçalves canoístas que representarão o país no Japão. Os canoístas viajaram para a 
Europa através do Projeto de Viagens conjunto da Confederação Brasileira de Canoagem e do Comitê Olímpico 
do Brasil, visando a preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. 

Canal Olímpico do Brasil transmitirá as finais 

As finais do K1 e também do C1 tanto no Masculino quanto no Feminino serão transmitidas pelo Canal Olímpico 
do Brasil, essa será a primeira transmissão da modalidade pelo canal que também já transmitiu no mês passado 
provas da Canoagem Velocidade durante a Copa do Mundo realizada em Szeged na Hungria. As transmissões 
acontecem no sábado (12) a partir das 07h00 da manhã e no domingo (13) a partir das 06h33. Os canoístas 
viajaram para a Europa através do Projeto de Viagens conjunto da Confederação Brasileira de Canoagem e do 
Comitê Olímpico do Brasil, visando a preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. 
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Notícias 

NOTA: Brasil não competiu neste domingo (13) em Praga 
13/06/2021 

Kauã da Silva e Guilherme Rodrigues 
testaram positivo para o COVID-19, os 

outros cinco canoístas testaram 
negativo. Toda a delegação segue em 

isolamento e adotando todos os 
procedimentos das autoridades 

sanitárias locais. 

FOTO: Czech Canoe 

O Brasil não participou do último dia de 
provas deste domingo (13), na Copa do 
Mundo de Canoagem Slalom que está 
acontecendo em Praga na República 
Tcheca, dois atletas da delegação 
testaram positivo para o COVID-19. Os 
exames foram realizados no sábado (12), 
dentro do protocolo padrão da delegação 
brasileira e também dos procedimentos 
de participação nos eventos da 
Federação Internacional de Canoagem – 
ICF onde são feitos semanalmente testes 
de RT-PCR. 

  

Dos sete canoístas que estão na Europa, cinco testaram negativo e dois testaram positivo para COVID-19: 
Guilherme Rodrigues e Kauã da Silva, o fisioterapeuta que acompanha a equipe Diórgines Antunes testou 
negativo. Os atletas estão assintomáticos e isolados do restante da delegação, eles estão recebendo toda a 
orientação e adotando todos os procedimentos das autoridades sanitárias locais e sendo monitorados pela 
CBCa. 

A competição começou na sexta (11) e o Brasil havia garantido cinco vagas nas semifinais. No Sábado (12), 
Ana Sátila  não garantiu vaga para a final do K1, o mesmo aconteceu com Pedro Gonçalves e Mathueu Desnos 
no K1 Masculino. Neste domingo (13), Ana Sátila e Felipe Borges disputariam a semifinal da C1, eles testaram 
negativo para a COVID-19. No Canoagem Slalom Extremo Pedro Gonçalves e Omira Estacia iam entrar na 
água, seus testes também deram negativo, Guilherme Rodrigues que positivou para o COVID-19 também 
competiria nessa modalidade. 

A Federação Internacional de Canoagem – ICF e a organização do evento entraram em contato com a equipe 
da Confederação Brasileira de Canoagem para informar sobre o resultado dos exames de toda a delegação 
que foram realizados de acordo com os protocolos exigidos na participação da prova, também estão sendo 
instruídos sobre os procedimentos adotados. Todos farão novos exames, até que saiam os resultados os atletas 
ficarão em isolamento em quartos individuais, a delegação está seguindo as regras sanitárias adotadas pela 
República Tcheca. 

Histórico do protocolo adotado pela delegação 

Kauã da Silva e Guilherme Rodrigues chegaram na República Tcheca há pouco mais de uma semana, além 
dois dos atletas, Felipe Borges e Omira Estácia também viajaram com eles e testaram negativo para o COVID-
19. Os canoístas antes de sair do Brasil haviam realizado exames RT-PCR e testou negativo. Na chegada em 
Praga foram realizados novos exames e o resultado também foi negativo. No sábado (12), seguindo todos os 
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protocolos adotados pela delegação e também para poder participar dos eventos oficiais da ICF foi feito mais 
um exame de rotina onde foi detectado positivo para Kauã e Guilherme. 

  

Ana Sátila, Pedro Gonçalves e Mathieu Desnos estão na Europa desde abril, semanalmente os atletas também 
realizam exames de RT-PCR e os resultados deram negativos, mas para preservar a segurança dos atletas e 
também de outros canoístas que estão participando do evento, optou-se em não competir. 

Na próxima semana será realizada a etapa da Copa do Mundo em Markkleeberg na Alemanha, onde serão 
seguidos os mesmos protocolos, os canoístas serão testados novamente e só irão viajar para a competição 
caso tenham testado negativo. Kauã da Silva e Guilherme Rodrigues ficarão em Praga adotando as medidas 
sanitárias das autoridades locais. 

Notícias 

Brasil conquista quatro semifinais na Copa do Mundo de Canoagem Slalom na Alemanha 
18/06/2021 

As vagas foram conquistadas na Copa do Mundo de Canoagem 
Slalom, Ana Satila passou no K1 e na prova do C1 Feminino, a canoa 
contará com duas brasileiras na água, já que Omira Estácia também 

continua na disputa. Pedro Gonçalves garantiu o K1 Masculino 

FOTO: Rafael Bello - COB (ARQUIVO) 

 
O Brasil conquisto quatro semifinais nesta sexta (18) na Copa do Mundo de Canoagem Slalom em 
Markkleemberg na Alemanha. Ana Satila passou pelo C1 e também no K1 Feminino. Ela fez o tempo de 107.42 
segundos na prova do caiaque, ficando em 11º lugar, da qual apenas as primeiras 20 colocadas iriam direto 
para a final. Já na canoa fez o tempo de 115.91 segundos, o quinto melhor tempo da 1ª classificatória, e Omira 
Estácia garantiu sua classificação na 2ª descida, onde completou o percurso em 121.60s. 
 
Pedro Gonçalves também conquistou vaga na semifinal. Na disputa da 2º descida da classificatória, o brasileiro 
fez o tempo de 95.50 segundos, o quarto mais veloz da disputa. Quem também competiu nessa categoria foi 
Mathieu Desnos, ele não conseguiu passar para a semifinal. 

O evento conta com a participação de mais de 200 atletas de 30 países. Ao todo quatro atletas brasileiros 
participaram da disputa: Ana Sátila, Omira Estácia, Pedro Gonçalves e Mathieu Desnos. Os canoístas viajaram 
para a Europa através do Projeto de Viagens conjunto da Confederação Brasileira de Canoagem e do Comitê 
Olímpico do Brasil, visando a preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. 
  

+ Clique aqui para assistir a competição pelo Planet Canoe 
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Notícias 

Ana Satila chega a final do K1 e fica em 9º lugar 
19/06/2021 

Ela teve algumas penalizações na sua prova, no domingo é a vez da 
semifinal do C1 para a atleta. Pedro Gonçalves disputou a semifinal e 

não garantiu vaga na final 

  

No segundo dia de competições da Copa do Mundo de Canoagem Slalom 
em Markkleeberg na Alemanha, Ana Satila ficou em 9º lugar no K1 Feminino, 
ela teve três toques: um na baliza 14, outro na 21 e também na 24. Além 
disso não passou pelo obstáculo 23 o que acrescentou a penalidade 
máxima, 50 segundos ao seu tempo final (162.10s). Neste domingo (20) a 
canoísta competirá a semifinal do C1 Feminino que começa às 04h00 da 

manhã pelo horário de Brasília, Omira Estácia também disputará essa prova.  
  
Na prova do K1 Masculino, Pedro Gonçalves ficou próximo de garantir a vaga na final, com o tempo 93.75 
segundos a sua colocação foi o 14º lugar. O canoísta também disputará a primeira etapa das provas do 
Canoagem Slalom Extremo, “vai ser como um treinamento, não irei ir até as chaves finais para me poupar para 
Tóquio”, comenta o atleta. 

O evento conta com a participação de mais de 200 atletas de 30 países. Ao todo quatro atletas brasileiros 
participaram da disputa: Ana Sátila, Omira Estácia, Pedro Gonçalves e Mathieu Desnos. Os canoístas viajaram 
para a Europa através do Projeto de Viagens conjunto da Confederação Brasileira de Canoagem e do Comitê 
Olímpico do Brasil, visando a preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. 

 + Clique aqui para assistir à competição pelo Planet Canoe 

  

3- JULHO 
 

3.1. Reinício das a vidades no Bubas, Lagoa Dourada, Três Lagoas e Porto Belo 

     Ainda de forma muito mida, os Centros de Convivência de Foz do Iguaçu reiniciaram suas a vidades no 
mês de julho e, com isso, a canoagem acompanhou o retorno mesmo com temperaturas baixas realizando 
a vidades fora da água nos dias mais frios. 
 
     No Centro de Convivência Francisco Bubas, localizado no Bairro Porto Meira, as a vidades iniciaram no 
dia 14 de julho, com 94 atletas cadastrados em apenas 4 turmas. A maioria das a vidades foi realizada fora 
da água e estavam presentes dois professores neste local. Levando-se em consideração o reinício das 
a vidades em período de frio, o número de crianças inscrita foi bastante mo vador. 
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     No Centro de Convivência Clóvis da Cunha Viana, localizado no Bairro Lagoa Dourada, as a vidades 
iniciaram no dia 1º de julho, com apenas 30 atletas cadastrados em 4 turmas. Aqui também se desenvolveu 
muitas a vidades fora da água em virtude do frio. Pelo baixo número de alunos no Centro em virtude da 
pandemia, o número de crianças inscritas nessa retomada de a vidades ficou dentro do previsto. O número 
de aulas foi adaptado de acordo com as a vidades do Centro, pois em julho não foram todos os dias que se 
ofereceu atendimento à comunidade. 
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     No Centro de Convivência Leonel de Moura Brizola, localizado no Bairro Três Lagoas, as a vidades 
iniciaram no dia 02 de julho, com 62 atletas cadastrados em 4 turmas. O mesmo professor que atende o Lagoa 
Dourada, atende o Centro de Três Lagoas, de forma que os dias são intercalados. No mês de julho muitas das 
a vidades foram realizadas fora da água em virtude do frio. O número de inscritos para o mês de julho, 
reiniciando as a vidades foi considerado bom. 
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     No bairro Porto Belo, o atendimento é realizado na piscina do projeto Chute para o Futuro. Neste local as 
a vidades recomeçaram mais cedo, porém aconteceram algumas paralisações por conta de novos casos de 
covid entre os alunos e também com alguns professores. Dia 1º de julho havia 72 atletas inscritos em 7 turmas.   
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     Atletas do Canal Itaipu que recebem bolsa atleta e que treinaram de segunda a sábado, todos os dias: 

      ATLETA  
DATA  DE 
NASCIMENTO ESCOLA DIAS DE TREINO 

1 
Aline Jansson 
Vollmann 15/03/2004 

Colégio estadual juscelino Kubitschek de 
Oliveira 

Treino todos os 
dias 

2 Bruna da Silva Siqueira 15/09/2005 Tancredo de Almeida Neves  
Treino todos os 
dias 

3 Daniela Sofia 08/08/2005 Colégio estadual professor Flávio warken 
Treino todos os 
dias 

4 
Edmar Queiroz de 
Borba 07/07/2003 Ensino médio completo 

Treino todos os 
dias 

5 
Gerson terres de 
oliveira junior 04/01/2010 Colégio estadual professor Flávio warken 

Treino todos os 
dias 

6 
Maria Eduarda Morais 
Schlikmann 10/10/2002 Ensino médio completo 

Treino todos os 
dias 

7 Marina Souza costa  25/07/1996 Faculdade Unopar  
Treino todos os 
dias 

8 Milena Sofia 01/08/2008 
Colégio Estadual Professor  Flávio 
Warken 

Treino todos os 
dias 

9 
Patricio Leo Di 
Monaco 15/05/2003 Ensino médio completo 

Treino todos os 
dias 

10 Poliana Sofia  28/09/2001 
Universidade federal de integração latino 
americana (UNILA) 

Treino todos os 
dias 

11 Vinicius Oliveira Sofia 07/05/2003 Ensino médio completo 
Treino todos os 
dias 

12 
Yasmin Amabile 
Quinhones 05/05/2004 5° colégio da Policia militar 

Treino todos os 
dias 
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     Atletas da Paracanoagem que treinaram três vezes por semana durante o mês de julho. 

 CADEIRANTES 
1 Diego Pereira da Silva 
2 Isac Alves Cardoso 
3 Kameli Zaghi Cavalcante 
4 Marcelo de Oliveira Andrade 
5 Márcia Gayer da Silva 
6 Regyna Maura Santos 

 

 

 
3.2. Indicadores de Atendimento Mensal – MÊS DE JULHO 2021 
 

 
3.2. 

TABELA DE INDICADORES DE ATENDIMENTO MENSAL 

PROJETO: MENINOS DO LAGO 

MÊS: JULHO 

Total de alunos inscritos no projeto 276 

Total de alunos participantes de atividades presenciais durante o mês  253 

Total de atendimentos (n° de aulas em todos os núcleos) 219 
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3.3. Matérias geradas no mês de julho no www.ins tutomeninosdolago.com.br 
Notícias 

Ana Sátila é a primeira atleta do Time Brasil a embarcar nos Jogos Olímpicos de Tóquio 
04/07/2021 

Ela embarcou no domingo (04) onde fará um período de treinamento 
organizado pela Federação Internacional de Canoagem – ICF no Kasai 
Canoe Slalom Centre local onde será a disputa da Canoagem Slalom 

nos Jogos Olímpicos 

FOTO: COB 

A primeira atleta brasileira que embarcou para os Jogos Olímpicos Tóquio 
2020 é da Canoagem Slalom, Ana Sátila iniciou sua jornada na busca de um 
pódio na terra do sol nascente neste domingo (04) acompanhada do seu 

técnico Mathieu Desnos, essa será sua terceira participação olímpica. Sátila em Londres 2012 fez sua estreia 
sendo a atleta mais nova da delegação brasileira na época com 16 anos, também disputou a Rio 2016 e agora 
em Tóquio vai competir em duas categorias: K1 e o C1 (caiaque e canoa). Pedro Gonçalves que também está 
classificado para os Jogos Olímpicos deverá embarcar na próxima semana. 
  

Os atletas da Canoagem Slalom farão um período de treinamento no canal artificial antes da disputa olímpica, 
Sátila e Pepe entrarão na Vila Olímpica só após o dia 14 de julho, neste primeiro momento eles fazem parte da 
estrutura montada pela Federação Internacional de Canoagem – ICF que organizou este pré-evento. 

“Está sendo um dia incrível, o Comitê Olímpico do Brasil estava ali pronto, estou com uma sensação e uma 
energia muito gostosa em ser a primeira atleta a ir no Japão, estou extremamente feliz e tenho certeza que vai 
ser uma experiência incrível não só para mim, mas para todos os atletas que irão para Tóquio. Agora é um 
momento de preparação por ter chegado até aqui e vai ser um alívio muito grande quando eu chegar lá, estou 
muito grata pelo apoio e muito contente”, fala a atleta. 

As provas da Canoagem Slalom nos Jogos Olímpicos de. Tóquio iniciam no dia 25 de julho e irão até o dia 29, 
o Brasil disputará três categorias: K1 Masculino com Pedro Gonçalves e o K1 e C1 Feminino com Ana Sátila. 

Notícias 

Começou o Mundial Júnior & Sub-23 de Canoagem Slalom 
06/07/2021 

A Delegação Brasileira conta com quatro atletas, as provas 
irão até o próximo domingo (10), ao todo o evento conta com 

200 atletas de 34 países 

  

O sonho de disputar uma edição dos Jogos Olímpicos é o 
combustível dos jovens atletas que participam em Ljubljana na 
Eslovênia do Mundial Júnior & Sub, os canoístas já estão de olho 
em Paris 2024 e Los Angeles 2028 e agora irão testar um dos 
canais considerados mais difíceis do mundo na véspera dos 

Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil está com a delegação composta por quatro atletas: Omira Estacia, 
Guilherme Rodrigues, Murilo Sorgetz e Kauã da Silva, ao todo o evento conta com 200 atletas de 34 países.  
 
A equipe está no leste europeu há duas semanas e contam com a equipe técnica formada pelo Chefe de Equipe 
Denis Terezani, o técnico Ricardo Taques e o fisioterapeuta Diórgines Antunes, nesta terça-feira (06), foram 
disputadas as provas por equipe, o Brasil participou da prova do K1 Sub-23 e ficou na 10º posição. 
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Na quarta-feira (06) começam as provas da categoria Sub-23, Omira Estácia disputa o K1 Feminino Sub-23, 
Murilo Sorgetz e Guilherme Rodrigues estão no K1 Masculino Sub-23. Kauã da Silva compete pelo C1 
Masculino Sub-23. Omira Estácia também disputa o C1 Feminino Sub-23, classificatórias que serão realizadas 
na quinta-feira (07). As semifinais e finais do campeonato acontecem na sexta-feira (08) e no sábado (09).  

O domingo (10) será dedicado para as provas do Canoagem Slalom Extremo que contarão com a participação 
de Guilherme Rodrigues e Murilo Sorgetz, o Omira Sátila será representante feminina do Brasil na modalidade. 

Equipe do Brasil no evento 

Atletas 

Guilherme Rodrigues (IMEL) 

Omira Estacia (IMEL) 

Murilo Sorgetz (ASTECA) 

Kauã da Silva (APEN) 

Equipe Técnica 

Denis Terezani – Chefe de Equipe 

Ricardo Taques – Técnico 

Diórgines Antunes - Fisioterapeuta  

 

Notícias 

Terminou o Mundial Júnior & Sub-23 de Canoagem Slalom 
12/07/2021 

O Brasil contou com quatro atletas no evento e conquistou 
dois resultados expressivos, a competição aconteceu na 
Eslovênia e reuniu 200 atletas de 34 países 

  

O Brasil volta pra casa depois de participar do Campeonato 
Mundial Júnior & Sub-23 com dois resultados expressivos, Omira 
Estacia ficou em 6º lugar no K1 Feminino Sub-23 e Murilo 
Sorgetz chegou nas semifinais do Canoagem Slalom Extremo. O 
evento foi realizado em Liubliana, capital da Eslovênia e reuniu 
na última semana 34 países e mais de 200 atletas nas 

corredeiras do Rio Sava. O Brasil contou com quatro canoístas, além de Omira e Murilo, Guilherme Rodrigues 
e Kauã da Silva competiram no evento. 

“Foi um resultado importante no caiaque, chegar na final sempre é bom, mas eu queria mais, na canoa por 
pouco eu fiquei fora da final, foi um importante aprendizado esse evento, agora volto para o Brasil e vou me 
preparar ainda mais para os próximos eventos”, explica Omira. A canoísta disputou três provas na Eslovênia: 
K1 Feminino Sub-23 com o 6º lugar, C1 Feminino Sub-23 em 11º lugar e no Canoagem Slalom Extremo ela 
chegou na semifinal. 

+ Veja todos os resultados da competição aqui 
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O atleta Murilo Sorgetz chegou nas semifinais do Canoagem Slalom Extremo, nessa prova ele competiu com 
dois suíços: Dimitri Marx e Jan Rohrer e o tcheco Jakub Krejci, o brasileiro ficou em terceiro lugar onde somente 
os dois primeiros se classificavam para a final. No K1 Masculino Sub-23, Sorgetz disputou a semifinal e não 
garantiu vaga na final, o mesmo aconteceu com Guilherme Rodrigues. 

 “Eu quero agradecer a torcida e o apoio de todos, busquei fazer o meu melhor na água, já estamos voltando 
para o Brasil, quero avaliar o meu desempenho para buscar crescer ainda mais nas próximas competições”, 
comenta Murilo. 

Kauã da Silva foi até a semifinal do C1 Masculino Sub-23 e ficou em 24º lugar. A Equipe Brasileira de Canoagem 
Slalom Sub-23 conta com os recursos provenientes do Comitê Olímpico do Brasil - COB (Lei Agnelo-piva) e da 
importante parceria com a Secretaria Municipal de Esportes (SMEL) da Prefeitura do Rio de Janeiro, para a 
realização dos treinamentos na Parque Radical de Deodoro. 

Notícias 

Após uma semana em Tóquio, Ana Sátila comemora adaptação bem feita 
15/07/2021 

Primeira atleta brasileira a chegar em Tóquio, Ana Sátila 
revela como foi processo de adaptação ao Japão em papo 
exclusivo com o OTD 

FONTE: OTD 

Primeira atleta a chegar em Tóquio para a disputa dos Jogos 
Olímpicos, Ana Sátila já completou uma semana de preparação 

em solo japonês. Em conversa exclusiva feita pelo Instagram do OTD, a atleta da canoagem slalom comentou 
sobre como está sendo este primeiro período de adaptação no país do outro lado do globo. 
  

+ COB fecha delegação com 300 atletas e a suspensa Fernanda Borges 

“Em 2019 vim para um evento teste e foi um desastre. Sai daqui depois de duas semanas e não tinha 
conseguido me acostumar com o fuso-horário. Agora foi bem diferente. Depois de quatro dias já estava muito 
bem adaptada. Hoje eu já estou conseguindo dormir super bem. Também me adaptei bem com a alimentação 
também. A única dificuldade até aqui é o clima. Alguns dias tem chovido bastante, mas por sorte nenhuma 
dessas chuvas atrapalhou os meus treinos, então sem problemas quanto a isso por enquanto”, declarou a 
canoísta. 

Outra preocupação vivida pela atleta nestes primeiros dias em Tóquio se fez em torno dos problemas em 
relação à covid-19. Com um rígido protocolo exigido pela organização do evento olímpico, Ana Sátila revelou 
ter ficado apreensiva com os últimos testes feitos antes de realizar a viagem para a capital japonesa. Vale 
lembrar que seu companheiro de modalidade, o canoísta Pedro Gonçalves, sofreu com um erro declarado do 
laboratório que realizou a sua última testagem e não pôde viajar no mesmo dia que a canoísta. 

“Eu estava um pouco preocupada com tudo o que envolvia essa viagem. Estava ansiosa para chegar aqui e 
finalmente fazer o teste final. Fiquei um pouco apreensiva sim. Pra gente foi uma luta para chegar até aqui, 
então era fundamental que desse tudo certo. Mas agora já estou bem aliviada porque tudo deu certo. É claro 
que a gente segue com os protocolos, segue sendo testada todos os dias aqui, mas até então tudo vem dando 
certo”, revelou Ana Sátila. 

Outro motivo de comemoração por parte de Ana Sátila foram as competições que a atleta conseguiu disputar 
antes de chegar em Tóquio, como as etapas de Copa do Mundo da canoagem slalom na Alemanha e na 
República Tcheca. Segundo a canoísta, tais provas foram fundamentais para a sua preparação para Tóquio. 
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“Foi muito importante poder ter disputado estas competições nestes poucos meses antes dos Jogos. O meu 
objetivo, é claro, era de chegar 100% aqui em Tóquio e eu sentia que sem estas competições isso dificilmente 
aconteceria”, completou Ana Sátila. 

Notícias 

Canoagem Slalom estreia neste domingo (25) nos Jogos Olímpicos 
23/07/2021 

“A largada da modalidade será com Ana Sátila pelo K1 (caiaque individual) neste domingo (25), nos 
jogos ela também disputa a prova do C1 (canoa individual). Pedro Gonçalves entra na água na quarta-
feira (28) 

FOTOS: Gaspar Nóbrega/COB 

Tóquio, Japão, 23 de julho de 2021 - Com muita confiança e pé no chão, 
assim é o sentimento dos atletas Ana Sátila e Pedro Gonçalves, eles são 
os representantes do Brasil na Canoagem Slalom nos Jogos Olímpicos 
Tóquio 2020. Pepe entra na água pelo K1 (caiaque individual) já Sátila irá 
disputar duas categorias: K1 (caiaque individual) e o C1 (canoa individual) 
que fará sua estreia olímpica nesta edição no Japão. Com a inclusão 
desta prova, pela primeira vez, haverá uma igualdade em participações 
de homens e mulheres na modalidade. 

 

Outro número importante é referente ao recorde de países participantes, ao todo 34, superando grandes 
participações anteriores como Rio 2016 e Londres 2012 que contaram com 30 países, ao todo serão 82 atletas 
competindo. As disputas iniciam no domingo (25) e irão até a sexta-feira (30) e serão realizadas no Kasai Canoe 
Slalom Centre. 

Ana Sátila fará sua terceira participação olímpica, nos Jogos Olímpicos Londres 2012 ela foi a atleta mais nova 
da delegação brasileira, na época tinha apenas 16 anos. Quatro anos mais tarde disputou a edição do Rio 2016, 
nessas duas participações a canoísta competiu no K1 (caiaque individual) e agora em Tóquio 2020 com a 
inclusão do C1 Feminino ela terá duas chances de brigar por medalhas. A atleta inicia sua saga olímpica com 
os pés no chão, acredita que fez uma boa preparação e quer trazer um resultado inédito para o Brasil. 

 “Eu estou muito animada para começar as minhas competições, a intenção é dar o meu melhor e temos 
condições de trazer algo inédito pra nós, estou com muita confiança, estamos superando várias barreiras, só 
em poder participar nesse momento tão difícil que vivemos já é uma grande vitória. Tenho me dedicado em 
ambas as categorias na canoa e no caiaque e no final um ajuda o outro, pela primeira vez competir nos Jogos 
Olímpicos em duas categorias, eu sempre competi nas Copas do Mundo e Mundiais as duas simultaneamente 
então é usar a mesma estratégia para sair bem satisfeita de Tóquio”, fala Sátila. Mathieu Desnos será o 
treinador da atleta, desde 2017 o canoísta e treinador acompanha Ana Sátila, nos últimos meses ele se tornou 
oficialmente o seu treinador. 

Participando de sua segunda edição olímpica, Pedro Gonçalves viveu um “susto” inicial antes de chegar em 
Tóquio por causa do seu exame de COVID “falso positivo”, ele acredita que isso foi um sinal para estar cada 
vez mais com o pé no chão para a competição. 

“A lição começou bem antes de eu embarcar tudo foi um grande aprendizado, quero levar desse Jogos a alegria, 
mostrar o quanto sou honrado em representar essa bandeira, eu quero sair daqui com um resultado positivo 
brigar muito para trazer uma medalha entrar na água com muita seriedade, o que estava no nosso alcance foi 
feito estamos prontos e preparado para esse grande momento”, comenta Pepe. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016 
ele obteve a 6ª colocação no caiaque, o melhor resultado da história para o Brasil na Canoagem Slalom. 

O Pepe terá como técnico Vávra Hradilek que na sua carreira como atleta foi tricampeão mundial, tricampeão 
europeu e medalhista de prata em Londres 2012, ambos são conhecidos de longa data, foram concorrentes em 
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várias competições, mas agora em Tóquio o tcheco irá repassar toda sua experiência para ajudar a trilhar o 
caminho do pódio para Pepe. 

O palco para a disputa olímpica será no Kasai Canoe Slalom Center, é o primeiro canal artificial para o esporte 
construído no Japão, ele foi desenvolvido em um terreno no Parque Kasai Rinkai, o governo de Tóquio planeja 
futuramente utilizar a instalação para a difusão de uma ampla variedade de esportes aquáticos e de lazer. 

Notícias 

Ana Sátila garante semifinal na estreia da Canoagem Slalom em Tóquio 
25/07/2021 

Competindo no K1 Feminino ela 
avança para mais uma etapa da 
competição, essa é a primeira vez em 
edição olímpica que a atleta passa das 
classificatórias, a disputa vai acontecer 
na terça-feira (27)” 

FOTO: Breno Barros - Rede do Esporte 

Tóquio, Japão, 25 de julho de 2021 - O 
pontapé inicial da Canoagem Brasileira 
foi dado com Ana Sátila na disputa do K1 
(caiaque individual) pela Canoagem 
Slalom neste domingo (26). Ela desceu 
nas corredeiras do Kasai Canoe Slalom 
Centre e garantiu ida para a semifinal, na 
primeira descida fez o percurso em 
108.22 segundos e teve apenas um toque 
na baliza 24, já na segunda descida ela 

fez uma prova sem penalidades e ainda abaixou seu tempo no percurso fazendo em 106.82 segundos. A 
semifinal da categoria que acontecerá na terça-feira (26), a disputa por medalha também será no mesmo dia. 

  

"Acho que o início sempre é o principal, eu vi que muitos atletas tiveram dificudade grande em entrar na 
competição mas eu fiquei muito feliz com a minha participação, fiz tudo o que tínhamos planejado então pra 
mim foi uma vitória muito importante", comenta Ana Sátila. 

Ao todo 27 canoístas disputaram a prova do K1 Feminino debaixo de um calor escaldante na faixa de 33 graus 
no canal artificial montado para as competições de Canoagem Slalom, também houve disputas do C1 Masculino 
onde o Brasil não contava com canoístas. 

Já no primeiro dia Ana Sátila supera seus índices em Jogos Olímpicos, essa é a primeira vez que a atleta 
avança para uma semifinal olímpica. No Rio 2016 a canoísta não passou das classificatórias, na época fechou 
a sua participação em 17º lugar, já em Londres 2012 onde fez sua primeira participação e era a atleta mais 
jovem da delegação Brasileira, Ana Sátila também ficou nas classificatórias na época em 16º lugar. 

A única canoísta feminina da Canoagem Brasileira disputa também as provas do C1 Feminino que começam 
na quarta-feira (27), esta categoria ingressou agora em Tóquio para o programa olímpico, Sátila tem bons 
resultados na sua carreira na canoa, em 2017 no Mundial realizado em Pau na França ela conquistou a medalha 
de bronze. 
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Pedro Gonçalves compete na quarta-feira (27) no K1 Masculino, (caiaque individual) esta será sua segunda 
edição olímpica, nos Jogos Olímpicos Rio 2016 ele conquistou a 6ª colocação na modalidade sendo o melhor 
resultado até então para o Brasil na Canoagem Slalom. Nesta segunda-feira (26), acontecerão as semifinais e 
finais do C1 Masculino (canoa individual), o Brasil não tem atleta competindo nessa disputa. 

Notícias 

Ana Sátila não garante vaga na final do K1 Feminino nos Jogos Olímpicos 
27/07/2021 

Ela fez uma prova sem penalidades, mas 
perdeu tempo ao cruzar a baliza 24, agora o 
foco da atleta é para a prova da canoa que 

inicia nesta quarta (28), o Brasil também 
contará com Pedro Gonçalves na água 

competindo no caiaque masculino 

FOTOS: Wander Roberto/COB 

Tóquio, Japão, 27 de julho de 2021 - Ana Sátila 
não conseguiu passar para a final do K1 
Feminino nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ela 
fez uma descida sem penalidades mas no final 
do percurso acabou perdendo muito tempo ao 

cruzar a baliza 24, com isso o seu tempo ficou em 114.62 segundos e garantiu a 13ª posição onde somente as 
10 primeiras foram para a final que será disputada também nesta terça-feira (27). 
 
“Muito difícil, acaba sendo uma decepção por não conseguir passar. Estava sendo uma descida perfeita no meu 
nível ate a penúltima baliza que foi onde eu cometi o erro. É difícil chegar tão perto e não conseguir, mas meu 
objetivo agora é descansar e continuar focada para a minha próxima competição que já começa amanhã e 
principalmente aprender muito com o que aconteceu hoje”, fala Sátila. 

Mesmo não tendo garantido vaga na final do caiaque, esse resultado de Sátila supera as outras duas edições 
olímpicas da canoísta, no Rio 2016 ela não passou das classificatórias, fechando a sua participação em 17º 
lugar, já em Londres 2012 onde fez sua primeira participação e era a atleta mais jovem da delegação Brasileira, 
na época também ficou nas classificatórias e terminou em 16º lugar. 

 “Eu cheguei muito melhor, confiante e preparada e infelizmente esse erro no final acabou me tirando. Aquela 
decepção nos Jogos Rio 2016 em casa foi o que mais me ajudou a melhorar e tenho certeza que aqui será 
igual, eu vou aprender muito com o que aconteceu e vou conseguir me superar”, complementa. 
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Durante sua carreira esportiva ela cresceu degrau por degrau, trilhou vários caminhos de bons resultados, pelo 
C1 (canoa individual) e também no K1 (caiaque), além disso Sátila foi campeã mundial no Canoagem Slalom 
Extremo em 2018 no Rio de Janeiro, modalidade que entrará para o cronograma olímpico em Paris 2024. 

 

 

Os Jogos Olímpicos ainda não terminaram para Sátila, nesta quarta-feira (28) começa uma nova jornada nos 
Jogos Olímpicos Tóquio 2020, agora pelo C1, categoria estreante nesta edição onde a atleta foi medalha de 
bronze no Mundial em 2017. 

Notícias 

Ana Sátila e Pedro Gonçalves avançam nas semifinais da Canoagem Slalom 
28/07/2021 

O Brasil garante vagas em todas as semifinais em que disputou, Sátila volta na água nesta quinta-(28) e 
Pedro Gonçalves na sexta (29) 

FOTOS: Miriam Jeske/COB 

O Brasil avançou para as semifinais da Canoagem Slalom nos Jogos 
Olímpicos em Tóquio. Nesta quarta-feira (28), Ana Sátila disputou as 
classificatórias do C1 (canoa individual) e Pedro Gonçalves do K1 (caiaque 
individual) e ambos avançaram para as semifinais. A etapa decisiva do C1 
acontece nesta quinta-feira (29), já a do K1 será na sexta-feira (30). 
Com um desempenho muito superior na segunda descida, Ana Sátila fechou 

com o 4º melhor tempo concluindo o percurso em 109.90 segundos e apenas um toque na baliza 08. Na primeira 
vez que entrou na água, Sátila finalizou sua prova em 120.56 segundos, com duas penalidades ao cruzar as 
balizas 08 e 19. 

“Tive vários erros na primeira descida, alguns toques que custaram alguns pontos. O objetivo é remar bem o 
tempo todo, então consegui me focar muito bem para a segunda descida. Fiz uma análise de vídeo para tentar 
melhorar e na segunda descida com certeza eu me superei em cada ponto que havia sido ruim. O tempo 
mostrou isso, eu terminei em quarto lugar e para mim foi uma boa participação”, falou Ana Sátila que precisa 
ficar entre as 10 melhores para avançar à final. A semi acontece nesta quinta-feira (29) a partir das 02h00 da 
madrugada pelo fuso horário de Brasília. 

Ana Sátila é natural de Iturama, Minas Gerais, e quando pequena mudou-se com a família para Primavera do 
Leste no Mato Grosso onde conheceu a canoagem através do incentivo do seu pai, Cláudio Vargas. Até os 
seus cinco anos de idade a atleta brasileira sofria de uma má formação congênita no coração, o que deixava 
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sua mãe muitas noites em claro preocupada com a saúde da filha, agora ela está novamente acordada nas 
madrugadas, mas por um bom motivo, acompanhar a trajetória olímpica de Sátila. 

“Você chora junto, você vibra junto e você quer estar presente e não pode, são madrugadas e madrugadas, 
estamos na torcida e na expectativa, eu acredito muito na força e no potencial dela, estamos aqui torcendo 
muito por ela”, fala Márcia Vargas, mãe de Ana Sátila que mora atualmente em Foz do Iguaçu no Paraná. 

Notícias 

Ana Sátila fica em 10º lugar e faz história na Canoagem Slalom do Brasil 
29/07/2021 

Essa é a primeira uma mulher da Canoagem Brasileira chega 
a uma final. Sátila teve a penalidade máxima na baliza 22º e 
um toque na baliza 02 o que acrescentou 52 segundos ao 

seu tempo final. O Brasil ainda disputa mais uma semifinal 
com Pedro Gonçalves pelo K1 

  

Alguns milímetros de distância mudaram o destino de Ana Sátila nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. A décima colocação na prova do C1 da Canoagem 

Slalom veio após uma punição por não ter passado por uma das 25 balizas obrigatórias do circuito. Antes mesmo de entrar 
na água para a disputa da medalha, Ana Satila já fizera história ao se tornar a primeira mulher brasileira classificada para 
uma final olímpica na modalidade. Ela fechou a competição com o tempo de 164.71. A medalha de ouro ficou com a 
australiana Jessica Fox, com 105.04, a prata com a britânica Mallory Franklin, com 108.68, e o bronze foi para a alemã 
Andrea Herzog, com 111.13. 

“Estava me sentindo tão preparada. Antes eu estava muito feliz de fazer a final, de ser a primeira mulher, de 
estar entre as dez melhores dos Jogos Olímpicos. E eu dei o meu melhor. A penalidade que tive foi tentando 
alcançar a medalha. Sabia que já tinha cometido alguns erros e tentei melhorar, mas a penalidade me custou 
muito. Estou muito decepcionada”, lamentou Ana. 

De caçula do Time Brasil em Londres 2012 a finalista olímpica em Tóquio. A trajetória de Ana Sátila no esporte 
começou aos nove anos, em Primavera do Leste (MT), por incentivo do seu pai. De lá para cá, evoluiu 
rapidamente para se tornar a principal referência feminina da modalidade no país. Atual terceira colocada no 
ranking mundial, Sátila tem no currículo as medalhas de ouro nos Jogos Pan-americanos de Toronto 2015 e 
Lima 2019, além do bronze no Mundial de 2017 e resultados de destaque em etapas de Copas do Mundo de 
Canoagem Slalom. 

Muitos amigos e fãs da Canoagem Brasileira mandaram mensagens para a Ana Sátila e também para o Pedro 
Gonçalves, apesar das provas acontecerem na madrugada pelo fuso horário de Brasília as redes sociais tiveram 
um grande número de comentários e postagens. 
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4- AGOSTO 
 

4.1. Reinício das a vidades na Vila C 
 

     Além dos Centros de Convivência de Três Lagoas, Lagoa Dourada, Porto Meira e do centro do Porto 
Belo, faltavam o retorno das a vidades nos Centros Comunitários do Morumbi e da Vila C. A piscina do 
Morumbi está sendo preparada para receber aquecimento e para que isso aconteça é necessário o 
fechamento lateral e cobertura. Dessa forma, a previsão é que neste local o retorno da canoagem se dê 
apenas no início de 2022. A despeito da demora, será o único local com aquecimento para o uso da 
canoagem, de forma que qualquer insa sfação momentânea será altamente compensada em futuro 
próximo. Quanto a meta quan ta va geral, a intenção é compensar o Morumbi com a abertura de um 
novo núcleo no Centro Convivência Erico Veríssimo, no Jardim São Paulo, previsto para o mês de outubro. 

     O Centro de Convivência Arnaldo Isidoro de Lima, na Vila C, reiniciou suas a vidades no dia 04 do 
mês de agosto fechando o mês com apenas 21 atletas, sendo que 2 deste montante não entram em nossa 
contagem pelo fato dos mesmos estudarem em escolas par culares. Embora as a vidades do Centro de 
Convivência da Vila C seja o mais an go a ser u lizado pela canoagem em Foz do Iguaçu, é o único centro 
onde o apoio da direção não é tão contagiante quanto aos demais. Aliás, é o único centro onde os alunos 
locais não são incen vados à prá ca da canoagem. Com a asser va de que ninguém se interessa pelo 
esporte, a Diretora local não esboça nenhum sen mento de parceria. Isso terá que ser mudado através 
do apoio das Secretarias de Educação e de Esporte, sob pena de não conseguirmos a ngir a meta 
quan ta va nesse local que estrategicamente é de suma importância para a canoagem. 
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     No segundo mês de a vidades no Centro de Convivência Francisco Bubas, localizado no Bairro Porto 
Meira, o número de atletas cadastrados con nuou o mesmo de 94 . Neste Centro o apoio do Diretor é muito 
grande e não existe dúvida que a meta quan ta va de 110 crianças e adolescentes para serem atendidas em 
cada uma das piscinas cedidas pelo Município de Foz do Iguaçu será ba do no mês de setembro. Essa é a 
expecta va para qual estamos trabalhando, mesmo com o funcionamento do Centro ainda não estar sendo 
completo, atendendo apenas parcialmente o seu público alvo. 
 
     As turmas são grandes em virtude do professor des nado ao Centro de Convivência do Morumbi estar 
auxiliando momentaneamente. O número de alunos por turmas deverá ser alterado no mês de setembro, pois 
as piscinas não comportam tantas pessoas dessa forma. 
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     No segundo mês de a vidades do Centro de Convivência Clóvis da Cunha Viana, localizado no Bairro Lagoa 
Dourada, também não houve alterações quanto ao número de 30 atletas cadastrados em 4 turmas. É de se 
esclarecer que nenhum Centro ainda está aberto em sua plena capacidade de atendimento devido ao COVID. 
A esperança é que o retorno ao co diano normal se restabeleça nos próximos meses e aí o aumento de atletas 
aconteça nas mesmas proporções. 
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     No Centro de Convivência Leonel de Moura Brizola, localizado no Bairro Três Lagoas, as a vidades 
con nuaram com 62 atletas cadastrados em 4 turmas. Neste local haverá a necessidade de aumentar o 
número de turmas com diminuição da quan dade de atletas. Por enquanto isso não é possível em virtude dos 
Centros estarem com poucos professores, o que dificulta enormemente a separação das turmas. Mas isso deve 
se normalizar no mês de setembro. 
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     No bairro Porto Belo, o atendimento passou de 72 para 104 atletas. É realizado em parceria com o Projeto 
Social Chute Para o Futuro e se trata de local estratégico para o cumprimento das metas quan ta vas pois 
talvez seja o núcleo com maior interesse das crianças e jovens. 
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     Atletas do Canal Itaipu que recebem bolsa atleta e que treinaram de segunda a sábado, todos os dias: 

      ATLETA  
DATA  DE 
NASCIMENTO ESCOLA DIAS DE TREINO 

1 
Aline Jansson 
Vollmann 15/03/2004 

Colégio estadual juscelino Kubitschek de 
Oliveira 

Treino todos os 
dias 

2 Bruna da Silva Siqueira 15/09/2005 Tancredo de Almeida Neves  
Treino todos os 
dias 

3 Daniela Sofia 08/08/2005 Colégio estadual professor Flávio warken 
Treino todos os 
dias 

4 
Edmar Queiroz de 
Borba 07/07/2003 Ensino médio completo 

Treino todos os 
dias 

5 
Gerson terres de 
oliveira junior 04/01/2010 Colégio estadual professor Flávio warken 

Treino todos os 
dias 

6 
Maria Eduarda Morais 
Schlikmann 10/10/2002 Ensino médio completo 

Treino todos os 
dias 

7 Marina Souza costa  25/07/1996 Faculdade Unopar  
Treino todos os 
dias 

8 Milena Sofia 01/08/2008 
Colégio Estadual Professor  Flávio 
Warken 

Treino todos os 
dias 

9 
Patricio Leo Di 
Monaco 15/05/2003 Ensino médio completo 

Treino todos os 
dias 

10 Poliana Sofia  28/09/2001 
Universidade federal de integração latino 
americana (UNILA) 

Treino todos os 
dias 

11 Vinicius Oliveira Sofia 07/05/2003 Ensino médio completo 
Treino todos os 
dias 

12 
Yasmin Amabile 
Quinhones 05/05/2004 5° colégio da Policia militar 

Treino todos os 
dias 
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     Atletas da Paracanoagem no mês de agosto, com a inclusão das mulheres vi madas pelo câncer de 
mama (Flor de Lótus): 
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                                 4.3. Indicadores de Atendimento Mensal 
 

 

TABELA DE INDICADORES DE ATENDIMENTO MENSAL 

MÊS: AGOSTO 

Total de alunos inscritos no projeto 340 

Total de alunos participantes de atividades presenciais durante o mês  317 

Total de atendimentos (n° de aulas) 324 
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4.4. Matérias geradas no mês de junho no www.ins tutomeninosdolago.com.br 
 

VAGAS PARA CANOAGEM EM FOZ DO IGUAÇU 
02/08/2021 

Prezados pais e interessados, o Instituto Meninos do Lago 
está com vagas abertas para a prática da canoagem nos 
Centros de Convivência de Foz do Iguaçu. Aqueles que se 
interessarem, basta procurar o respectivo local mais próximo 
de sua casa e entrar em contato com os professores da 
modalidade. 

Não existe cobrança de taxas, sendo necessário atestado 
médico autorizando a prática desportiva e o aluno estar 
matriculado em escola pública. Além das atividades para a 
faixa etária entre 05 a 17 anos, o IMEL está oferecendo 
também a prática de canoagem para cadeirantes de qualquer 

idade e para as mulheres vitimadas pelo câncer de mama. 

Maiores informações poderão ser dadas pelo fone 45 99973 8145. 

Admin | Projeto Meninos do Lago 

Notícias 

DE VOLTA DA OLIMPÍADA DE TÓQUIO, ANA SÁTILA RECEBE HOMENAGEM NA ITAIPU 
10/08/2021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Diretor João Francisco Ferreira entrega 
homenagem a Ana Sátila. Foto: Rubens 
Fraulini 

  

A canoísta brasileira Ana Sátila está de volta ao Brasil, após a sua participação nos Jogos Olímpicos do Japão, onde foi a 
primeira atleta brasileira a participar de uma final olímpica da canoagem slalom. Nesta segunda-feira (9), ela recebeu 
homenagens no Canal Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR), onde reside. 

Participaram da homenagem diretores da Itaipu e representantes da Prefeitura de Foz do Iguaçu, da Federação Paranaense 
de Canoagem (Fepacan) e do Instituto Meninos do Lago (Imel), mantido pela binacional. 



PROJETO MENINOS DO LAGO 

 

Página 47 

  
O diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira, destacou os feitos da atleta, bem como a importância 
do apoio da empresa à canoagem nacional. “Esta é a nossa recompensa. É um investimento que vale a pena principalmente 
pelos resultados que proporciona, porque mais do que formar atletas, forma cidadãos”, afirmou o diretor. 
  
Aos 25 anos e cursando Educação Física, Ana Sátila ocupa a terceira colocação no ranking mundial. Já obteve primeiros 
lugares em duas etapas do campeonato mundial de canoagem slalom: no Rio de Janeiro, em 2018, e em Tacen (Eslovênia), 
em 2020. Conquistou três medalhas de ouro e uma de prata em jogos pan-americanos. Em Tóquio, registrou sua terceira 
participação olímpica, na qual encerrou a prova final na categoria C-1 em 10º lugar. 
  
“Não foi uma preparação fácil, por conta da pandemia”, contou Ana Sátila. “E também não foi o resultado que eu 
esperava. Poderia ter ido muito além e ter conquistado uma medalha. Mas nem sempre a gente consegue colocar naquele 
minuto tudo o que a gente precisa. Voltei para casa com vontade de treinar mais ainda para representar o Brasil em Paris, 
em 2024”, disse a canoísta, que, ao fim da homenagem, ainda plantou uma árvore (uma cerejeira) com o seu nome junto 
ao Canal Itaipu – sua principal pista de treinamento. 
  
Também participaram o secretário de Esportes de Foz do Iguaçu, Antonio Aparecido Sapia; a secretária de Educação do 
município, Maria Justina da Silva; e o diretor de Coordenação da Itaipu, general Luiz Felipe Carbonell. Durante o evento, 
as autoridades manifestaram a intenção de seguir apoiando a canoagem brasileira. 
  
Apoio ao esporte 
  
Além de apoiar a seleção permanente de canoagem slalom, a Itaipu também desenvolve o projeto Meninos do Lago, criado 
em 2009, por meio de uma parceria entre a empresa, a Federação Paranaense de Canoagem (Fepacan) e a Prefeitura de 
Foz do Iguaçu. 
  
O projeto tem como objetivo oferecer treinamento de canoagem slalom para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos 
(matriculados na rede pública de ensino, no contraturno escolar) e incentivar a prática da atividade esportiva, além de 
promover o estudo e a socialização dos jovens participantes. 
  
A iniciativa atendeu a 1.195 pessoas apenas nos primeiros dez anos. Em 2011, os atletas de alto rendimento passaram a 
integrar o Instituto Meninos do Lago (Imel), um dos desdobramentos do projeto, que revelou atletas como o iguaçuense 
Felipe Borges, medalhista pan-americano. 
  
Hoje, o Imel está consolidado como a principal escola de canoagem slalom do brasil e vem dominando o ranking nacional 
da Confederação Brasileira na última década. Em 2019, o projeto abriu vagas para a paracanoagem e atualmente atende 
a cerca de 400 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. 

 

5- CONCLUSÃO 
 
     Felizmente o ritmo de vida da sociedade brasileira parece estar retornando a padrões um pouco 
mais semelhante ao período anterior à pandemia. Ainda estamos longe daquele patamar, porém já é 
um grande passo pelo menos no sen do de se admi r a prá ca de a vidades sicas e lúdicas. 
 
     A canoagem em Foz retornou em junho muito midamente, avançou sensivelmente nos meses de 
julho e agosto, devendo bater sua meta quan ta va já nos meses de setembro e outubro caso não 
haja retrocesso com relação ao vírus da COVID-19. 
 
     Há que se esclarecer que no sistema do Ins tuto Meninos do Lago ainda não foram lançados os 
atuais atletas em virtude da necessidade de local apropriado para a guarda das fichas e atestados. 
Essa situação deverá estar equacionada em setembro, quando então no site estarão todos os atuais 
atletas mencionados neste documento o que facilitará a visualização. 
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     Por derradeiro, o IMEL foi comunicado da necessidade de se fazer a inclusão de informações 
adicionais nas seguintes Notas Fiscais emi das pela TICKET S.A.: 32969913 / 879346-ND; 32135021 / 
39507-ND; 31086794 / 986720-ND; 30184355 / 82218-ND; 29344087 / 239932-ND E 28441534 / 
336205-ND. Foi solicitado formalmente através do ofício 22/2021, além de entrar em contato com a 
Sra. Miriam Lima a qual se mostrou disposta a auxiliar. Dessa forma, solicitamos prazo de 15 dias para 
que isso seja devidamente sanado. 

     Na esperança que tudo isso passe de forma rápida e certos da habitual atenção e solidariedade, 

 
 
                                                                  INSTITUTO MENINOS DO LAGO 

       Willian Soares de Oliveira – Presidente 
       p.p Magda Adriana Hida Couras - Procuradora 

 


