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Aconteceu no balneário turístico da Alemoa, no Município de Siqueira Campos, na região do 
Norte Pioneiro do Estado do Paraná, neste final de semana de 30 e 31 de julho de 2022, o 
Campeonato Paranaense de Canoagem Maratona. As águas transparentes da represa de 
Xavantes, que refletem o verde da região e as inúmeras ilhas levaram este cantinho do Paraná 
a receber um apelido que faz referência a Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. 

Angra Doce, como tem destacado o Governo do Estado do Paraná, possui lindos balneários nos 
Municípios de Siqueira Campos, Ribeirão Claro, Carlópolis e outras localidades no lado de São 
Paulo. Segundo Jackson Almeida, Assistente Técnico da Paraná Esporte: 

“Essa Represa é um encanto e é importante que o Paraná divulgue toda a região através de 
campanhas e eventos. Trata-se de uma grande empresa prestes a explodir nesta região, pois as 
estruturas necessárias para que o Turismo seja de fato explorado, os Municípios estão correndo 
atrás e de forma brilhante. A região já abriga vários hotéis de primeiríssima qualidade, que 
poucas pessoas sequer têm conhecimento que possam existir no Norte Pioneiro, além de 
paisagens que dificilmente serão encontradas em outras localidades. A superintendência de 
Esporte do Governo Ratinho Júnior tem esta ciência e tenta auxiliar da forma que lhe compete 
que é investir em eventos desportivos promovendo imagens e matérias que possam contribuir 
para a divulgação. O Município de Siqueira Campos está de parabéns por voltar a investir neste 
bonito balneário da Alemoa e gostaria muito de agradecer a Secretaria de Esporte pela parceria 
realizada para este evento”.  



 

Participaram do evento 89 (oitenta e nove) atletas das Cidades de Siqueira Campos, Ribeirão 
Claro, Tomazina, Curitiba, Paranaguá e Cascavel os quais disputaram provas de 800 metros 
(Infantis até 12 anos), 4.000 metros (Menores 13 e 14 anos), 5.600 metros (Cadetes 15 e 16 
anos), 8.000 metros (Juniores, Masters e Seniores). O evento contou ainda com a categoria 
OPEN que correram 1.600 metros para atletas com embarcações não apropriadas para as provas 
de Canoagem Maratona. 

Diferentemente das provas tradicionais, onde os atletas largam e fazem percursos longos 
dificultando o acompanhamento da prova pelo público e, principalmente, para a questão da 
segurança, a FEPACAN optou por um circuito fechado de apenas 800 metros, com portagem de 
pouco mais de 50 metros. Com isso, os mais novos competiram com extrema segurança e o 
público pode contemplar as disputas emocionantes desde a largada estilo Le Mans.  

 



“Este desenho de prova ficou realmente muito bom. Mudamos completamente o conceito da 
disciplina que visa basicamente a performance do atleta em longa distância, sem muita atenção 
ao público e até mesmo à segurança, pois dificilmente haverá embarcações suficientes para 
atender 10, 20 ou 40 km de percurso. Com essa nossa proposta de raia quase que retangular de 
apenas 800 metros, onde todos os atletas têm que percorrer pelo lado de fora das boias, facilita 
enormemente a visualização por parte do público, compacta o evento para dar volume e 
promove um visual muito bacana. Sem contar que as portagens se transformam em algo 
bastante atraente para aqueles que acompanham.  Tenho certeza que graças à Paraná Esporte, 
a FEPACAN conseguiu entregar mais um grande evento que agradou a todos os atletas e clubes 
participantes”.  Disse João Emerson dos Santos Kondo, membro da FEPACAN, responsável pela 
organização técnica do evento. 

 

 

Para o atleta e Chefe da Delegação de Paranaguá, Waldemar Augusto Florêncio, a FEPACAN com 
o apoio do Estado do Paraná, está fazendo a diferença nas disciplinas de canoagem no Brasil: 

“Olha, o Estado do Paraná nunca teve tantas provas tão bem-organizadas com estrutura e apoio 
da forma que a FEPACAN e a Paraná Esporte têm oferecido aos Clubes nestes dois últimos anos. 
Tenho participado de eventos estaduais que possuem infraestruturas muito melhores que dos 
eventos nacionais, sem contar do bom astral e competência dos organizadores. Se o Estado 
continuar apoiando o esporte dessa forma, tenho certeza de que a Canoagem paranaense 
despontará ainda muito mais no cenário nacional e internacional em todas as categorias. Nossos 
parabéns aos organizadores e ao Município de Siqueira Campos por proporcionar uma ótima 
estadia para todos nós neste final de semana”. 

 

 



Com a somatória de pontos de todos os participantes medalhistas, ao final sagrou-se campeão 
geral do evento o Município de Siqueira Campos, com 1.075 pontos, seguido do CRCuritiba, com 
950 pontos, Santa Rita Paranaguá, com 900 pontos, Associação Tomazinense de Canoagem, com 
875 pontos e Associação Ribeirão Clarense de Canoagem, com 300 pontos. 

 

 


