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Circular 005/2021 
Foz do Iguaçu, 26 de abril de 2021. 

 
Aos Filiados   
 
Assunto: PROGRAMA GERAÇÃO OLÍMPICA – 10ª EDIÇÃO  

 
Prezados filiados, 
 

                     A Federação Paranaense de Canoagem acaba de receber nesta segunda feira 
(26/04/2021), da Coordenação do Programa Geração Olímpica, do Governo Estadual, o r. Ofício 
007/2021, informando os procedimentos necessários para preenchimento da tabela excel que 
definirá os atletas contemplados com as bolsas do Programa para o ano de 2021 de acordo com 
os critérios estabelecidos no Regulamento Geral exposto no seguinte link:  
http://www.esporte.pr.gov.br/Formulario/Geracao-Olimpica-2021 
 
                      Como sempre o prazo estipulado para as Federações são quase que inexequíveis, 
visto que se trata de atletas de Canoagem Velocidade, Canoagem Slalom e Paracanoagem, onde 
todos os resultados realizados dos atletas devem ser pesquisados e inseridos valores de acordo 
com a tabela definida no próprio Regulamento. 
 
                       Dessa forma, para não correr o risco de não haver tempo hábil para eventuais 
correções, como nas edições passadas, visto que no dia 03 de maio acaba o prazo para a remessa 
dos resultados oficiais,  esta Entidade de Administração Estadual está solicitando o apoio dos 
respectivos Clubes que informem, com base na listagem anexa encaminhada pelo Governo 
Estadual, quais as respectivas pontuações alcançadas por seus atletas, indicando,  de forma 
clara, apenas para conferência posterior, em quais eventos o mesmo conseguiu os resultados 
que o levaram a pontuar. Lembrando sempre que por se tratar de bolsas custeadas com verba 
pública, qualquer informação falsa poderá ser considerada crime. 
 
                       Para que a FEPACAN consiga cumprir seu prazo os Clubes deverão remeter os 
resultados até o dia 30/04/2022 (sexta feira), para que haja tempo suficiente para conferência 
e elaboração da planilha final a ser encaminhada para a Coordenação do Programa Geração 
Olímpica.  No link abaixo poderá ser encontrado o modelo utilizado pela FEPACAN no ano de 
2020 para indicação dos bolsistas. Esse mesmo modelo deverá ser utilizado agora pelos clubes. 
Por derradeiro, atendendo a pedidos de esclarecimentos, a pontuação para “campeonatos 
estadual”, será observado apenas promovidos pela Federação Paranaense de Canoagem.  
 
http://www.fepacan.org.br/wp-content/uploads/2018/05/RESULTADOS-ANO-2018.pdf 
 
                    Qualquer  dúvida que houver, favor solicitar informação através do e:mail ao lado ou 
pelo WhatsApp 45 99973 8145. 
 
                    Atenciosamente, 
                                                                           
                                                         Federação Paranaense de Canoagem 
                                                             Argos Gonçalves Dias Rodrigues 


