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Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

A atleta Natália de Góes Gerena tem se destacado no cenário nacional do 

surfe brasileiro por seu talento e pelos resultados obtidos nos últimos 3 anos. Com apenas 11 

anos, Natália já é considerada um prodígio do esporte e por onde passa atrai holofotes.  

Moradora de Ilha Comprida, é atualmente vice-campeã brasileira sub-12, 

resultado que engradece e enche de orgulho a todos do nosso município.  

Segue anexo um resumo sobre as atividades e a história dessa atleta que já 

é referencia nacional e para atletas iniciantes do surfe.   

Pelo exposto, nos termos regimentais, apresento a Mesa, ouvido o douto e 

soberano Plenário, respeitadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 

à atleta ilhacompridense MATÁLIA DE GÓES GERENA, em reconhecimento a sua postura, 

conduta e desempenho com atleta de surfe que sempre leva o nome de Ilha Comprida ao 

posto de destaque em competições que disputa.  

 

Emancipadores, 18 de novembro de 2019, 

 

 

JOSÉ ROBERTO VENÂNCIO DE SOUZA 
Vereador – Cidadania23 



Natalia Gerena 

Promessa do surf feminino 

Brasileiro 



Perfil
Nome Completo 

Natalia de Góes Gerena 
Nome de Competição 

Natalia Gerena
Naturalidade 

Votorantim SP
Idade

11 anos
Patrocinio
Em busca

Co-Patrocinio
Em Busca

Apoio
Tbs Surfborads

-Surf na Rua - Fuji sports
Quilhas Mcfins

Academia Sociedade do Corpo-Map Técnica
Ondas Favoritas

Matinhos , Boq. Sul (ilha Comprida)
Ondas Surfadas

Ilha Comprida , Maresias , Cambury , Itamambuca
,Monguaga,São Francisco do Sul,Guarujá,Guaraú , 

Matinhos,Saquarema



Apresentação 

Natalia Gerena descobriu aos 8 anos  a 
Magia do Surf ,dropou suas primeiras ondas 
no projeto Ilha verão na cidade de Ilha 
Comprida ainda como turista pois morava 
no interior do estado , 1 ano depois sua 
família em busca de melhor qualidade de 
vida mudou-se para o litoral onde 
ingressou na escola municipal de surf .

Com apenas 3 meses na escolinha de 
surf participou de seu primeiro 
campeonato  de surf  e pegou seu primeiro 
pódio, 4 º lugar na categoria open feminino 
, neste momento  nasceu o seu espirito 
competidor . 

Com o  Incentivo do seu professor  
com apenas 4 meses de surf participou do 
Campeonato brasileiro Feminino ficando 
em 9° lugar no Ranking  na categoria sub 
10. 

Desde então não parou mais de 
competir ,em uma busca constante pela 
evolução ,intensificando seu 
treinamento dentro e fora da água , 
mostrando muita atitude para mares 
grandes.
E depois de muita dedicação tornou-se a 
Segunda Melhor do Brasil na sua 
categoria no ano de 2019.
Mas para buscar muito mais e alcançar 
seu sonho ,o seu apoio é fundamental 
para tornar essa onda uma realidade! 



Principais conquistas 

2016
 4° Lugar feminino open (Ilha Comprida )

 9° Lugar campeonato Brasileiro Feminino.

 Campeã Petit municipal Ilha comprida 

 3° Lugar na  Estreante Municipal Ilha 
Comprida

 Vice Campeã feminino open Municipal Ilha 
comprida

 Vice Campeã Petit circuito Brazilian
storm(Mongagua)

 Vice Campeã Escolinha Feminino circuito 
Brazilian storm(Mongagua).

2017
 Campeã petit feminino circuito Ong Vida 

(Mongaguá)

 Campeã Iniciante feminino circuito Ong 
Vida 

 Participação de 2 etapas do Circuito ASM 
Medina 

 Participação de 2 etapas do Hang Loose Surf 
Attack sendo a única menina petit avançar 
uma bateria contra os meninos.



2018

 3° Lugar Campeonato Brasileiro Feminino cat Sub 10

 6° Lugar Circuito ASM Medina cat. Sub 13 

 15° Lugar circuito paulista Hang Loose Categoria Petit 
( disputando com os Meninos )

Resultados 2019 (até o momento)
_Vice Campeã Brasileira Feminino sub12

_Vice Campeã Sebastianense 1 etapa

_3 lugar Sebastianense 2 etapa

_ 3 lugar Circuito Adriano de Sousa 1 etapa

_4 Lugar Circuito Estadual Adriano de Sousa 2 etapa

Finalizando o circuito Brasileiro de 2019 como a 3 melhor 
da categoria sub 12 do país.





Ainda no ano de 2019 
recebeu um convite da WSL 
para participar do Rising
Tides Brasil.

 Receber esse convite vindo da WSL 
foi a realização de um sonho. E 
também a confirmação que estou no 
caminho certo. Pude surfar e 
conviver com todos os atletas da 
elite Mundial que são inspirações 
para mim. Foram dias de muitos 
aprendizados.



Campeonatos 
programados para o 
ano de 2020

 Circuito ADS (3 etapas)

 Circuito Surf Talentos (3 etapas)

 Circuito Brasileiro Feminino (3 etapas)

 Circuito Silverbay (2 etapas)

 Tribuna Surf 

 Circuito Hangloose (4 etapas)

 Circuito Gabriel Medina

 Os principais circuitos do país, com muitas 
etapas no Sul e todo litoral de SP




