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A pioneira em Rafting no Brasil.

Sobre a Canoar

Quem somos

A Canoar é uma empresa de esportes de aventura especializada em descidas
de rios de corredeira - rafting, canoagem e duck. Introduziu o rafting no Brasil
e desde 1989 atua no turismo de aventura, na educação esportiva e ambiental
e no atendimento corporativo.
Além de uma equipe de instrutores e técnicos altamente especializados
e de sua base de apoio localizada em Juquitiba/SP - o sítio Canoar - a Canoar
conta com mais cinco parceiros – em Brotas, Socorro, Campinas,
São Luís do Paraitinga e Jalapão.
A Canoar destaca-se em suas ações corporativas, no treinamento empresarial
para desenvolvimento de equipes, devido à elaboração personalizada das
atividades, criadas em especial para cada demanda. E também se sobressai
na área socioambiental, em que desenvolve projetos junto à comunidade.
A Canoar é dirigida por José Roberto Pupo e Fátima de Oliveira.
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Quem somos

José Roberto Pupo, Zé Pupo, como é conhecido, nascido em 1966
é licenciado em Educação Física na Universidade de São Paulo.
Vice-campeão sul-americano de canoagem, tri-campeão brasileiro
de rafting e técnico da seleção olímpica de canoagem nas
Olimpíadas de Barcelona em 1992, é um dos mais destacados atletas
no esporte de aventura brasileiro, em especial nas Corridas de Aventura,
em que foi vencedor de várias provas importantes, entre elas
o campeonato brtasileiro de 2012.
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Fátima de Oliveira, Fatiminha, como é conhecida, nascida em 1973,
é natural de Juquitiba-SP, berço da Canoar, e dedica-se ao rafting
e a Canoar desde a formação da empresa.
Pentacampeã brasileira de rafting R6, bicampeã paulista de rafting R6,
vice-campeã pan-americana de rafting em 2008.
Vencedora do campeonato brasileiro de rafting R4 em 2012.
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História

A Canoar é criada em 1988 por José Roberto Pupo com o objetivo inicial
de aliar o turismo de aventura à educação tanto esportiva, por meio de cursos
técnicos, quanto ambiental, por meio da conscientização ecológica, tendo
inclusive participado de iniciativas como as da campanha de despoluição
do rio Tietê em 1988, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica.
A partir de 1992, a Canoar passa também – e principalmente – a enfocar o
atendimento corporativo, na oferta de eventos de lazer, de relacionamento
e de treinamento comportamental. Seu primeiro cliente foi a Credicard,
para a qual foram aplicadas pela Canoar as técnicas do consultor
de Recursos Humanos daquela empresa, Morow Gaines Campbell III.
Com o tempo, a Canoar desenvolveu e aplicou suas próprias técnicas.
Muito conhecimento e experiência foram adquiridos, além de clientes,
entre eles P&G, Microsoft, LG, Unilever, Itaú, Telefônica e Basf.
Desde seu início, a Canoar conta com competentes colaboradores, dentre eles
a sua atual sócia, Fátima de Oliveira, responsável pela operacionalidade
e funcionamento dos eventos.
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Missão e Valores

MISSÃO
Aproximar o ser humano de si mesmo, do outro e da natureza, melhorando
o relacionamento interpessoal em atividades de esporte de aventura ao ar
livre e em eventos e cursos desenvolvidos em locais dotados de segurança,
instrutores especializados, equipamentos e suporte adequados.

VALORES
Valorização do ser humano
Sustentabilidade
Honestidade
Transparência
Excelência no atendimento
Satisfação dos clientes e colaboradores
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Áreas de atuação

TURISMO DE AVENTURA
Prática de esportes de aventura com segurança, instrutores e equipamentos
e o suporte do sítio Canoar e de seus parceiros.
ATENDIMENTO CORPORATIVO
Soluções para diversas demandas empresariais:
• eventos de lazer – festas, aniversários de empresas, comemorações em geral;
• eventos de relacionamento; e treinamento comportamental.
CURSOS
• Formação de Instrutores de Rafting;
• Canoagem e Duck para Águas Brancas;
• Orientação Cartográfica.
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Áreas de atuação

COMPETIÇÕES
• Campeonato Interno Canoar: prova anual de rafting para amadores,
com o intuito de diversão;
• Competições Personalizadas: raftings ou corridas de aventura,
monitoradas e desenvolvidas pela Canoar para cada demanda
dos seus clientes.
CORRIDAS DE AVENTURA
• Circuitos de treinamento para praticantes de Corridas de Aventura,
com percursos atualizados em cartas topográficas na escala 1:50.000.
• Apoio para organizadores de Corridas de Aventura, com levantamento
de percursos e locação de equipamentos.
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Responsabilidade Social

A Canoar realiza ações socioambientais, dentre elas as “Descidas
Sustentáveis”, em que se realizam, com crianças carentes da comunidade
de Juquitiba/SP, passeios monitorados (descidas do rio Juquiá) para
trabalho educativo e de reflorestamento das margens do rio.
Além disso, mantém uma equipe de esporte de aventura para a ONG
SOS Mata Atlântica. Teve e tem, a partir de 1988, com o projeto
“Por um Rio Verdadeiro”, participação ativa na organização de ações
ambientalistas pela despoluição do rio Tietê, em São Paulo.
Por fim, a Canoar organiza eventos de arrecadação de fundos
e de entretenimento para instituições beneficentes.
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