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Encerrou neste domingo (26) o Campeonato Paranaense de Canoagem Velocidade na pequena
mas muito aconchegante Cidade de Alvorada do Sul. O evento contou com 83 atletas das
Cidades de Curitiba, Cascavel, Londrina, Paranaguá, Siqueira Campos e Ribeirão Claro e estava
dentro da programação oficial dos Jogos de Aventura e Natureza do Governo do Estado do
Paraná.
E como sempre, a estrutura oferecida pelo Governo do Estado do Paraná agradou a todos os
participantes. Entre atletas e dirigentes muitos elogios com relação à organização,
receptividade, logística e estrutura apresentada, conforme relatos abaixo colhidos de grupos de
Whats App e redes sociais:

“O CRCuritiba agradece a toda equipe envolvida neste campeonato pela acolhida, carinho e
organização” – Bere, Chefe de Equipe de Curitiba
“Obrigado a todos pela recepção e parabéns pela organização do evento” - Ricardo, Chefe de
Equipe de Cascavel
“Parabéns FEPACAN por esse evento. O pessoal da ARCCA (Associação Ribeirão Clarense de
Canoagem) só trouxe elogios de tudo que aconteceu. Desde o carinho na recepção por parte do
pessoal de Alvorada do Sul, pela estrutura da Paraná Esporte, pela raia montada, enfim foi tudo
muito bom e queremos agradecer de coração” – Olivier – Ribeirão Claro

“Ótimo evento aqui em Alvorada do Sul, muito boa acolhida do pessoal da prefeitura do Estado
e dos nossos colegas da FEPACAN. Uma estrutura no padrão Paraná Esporte e um Lago bastante
interessante para se fazer provas. Tomara que o Município tenha gostado do evento e se motive
a investir em mais uma escola para o Paraná” – Sassá, Chefe de Equipe de Paranaguá.
Para um dos organizadores da FEPACAN, João Emerson dos Santos Kondo, bastante feliz com o
resultado de mais um grande evento realizado, fez os devidos agradecimentos:
“Em nome da Federação Paranaense de Canoagem gostaria de agradecer as escolas de
Canoagem Velocidade do Estado do Paraná, pois sem a colaboração das mesmas não haveria
participação dos atletas. Agradecer ao Município de Alvorada do Sul, através do Prefeito Marcos
Pinduca e de forma especial ao Secretário de Esporte Kiko e sua competente equipe que
estiverem a todo momento conosco nos auxiliando em tudo. Não posso esquecer de agradecer
a Defesa Civil do Estado, através do Sargento Roberto que foi a responsável pelo leva e traz dos
barcos de todas as associações existentes na rota entre Paranaguá e Londrina e, sem dúvida, o
Governo do Estado do Paraná, através da Superintendência do Senhor Helio Wirbiski, que
implantou os Jogos de Aventura e Natureza no Estado que são os responsáveis pelo êxito das
ações da FEPACAN nestes últimos anos. Sem esse apoio, dificilmente nossos atletas poderiam
contar com as provas estaduais”.

Por último o diretor de inovação da Superintendência Geral do Esporte, Tiago Campos,
agradeceu novamente a Fepacan e suas associações pelas competições realizadas, assim como
ao Município de Alvorada do Sul pelo apoio oferecido.

“Mais um grande evento de canoagem realizado no Estado do Paraná. Não é sem razão que os
atletas paranaenses brilham nas etapas nacionais, pois o trabalho da FEPACAN e suas
associações filiadas é realizado de forma organizada, ordeira e muito competente. Dificilmente
temos registros de qualquer tipo de reclamação, principalmente nas estruturas e alojamentos
oferecidos pelos Municípios parceiros. É uma modalidade que dá para contar sempre e tomara
que o Município de Alvorada do Sul encontre soluções para implantar neste bonito local que é
o Passeio Público Gerson Gambi uma escolinha de canoagem. Aliás, em todo o Norte do Paraná,
às margens dos Rios Paranapanema, Tibagi e do próprio Paranazão tem locais incríveis para a
canoagem. Quanto mais eventos desta natureza, mais imagens para o local, mais divulgação e,
consequentemente, mais turismo”.

