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Rio de Janeiro, 26 de julho de 2012. 

 

ATA OFICIAL DA REUNIÃO 

O Presidente da Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelos estatutos da entidade, convocou os Senhores representantes das Associações Filiadas, 

no gozo de seus direitos estatutários, para se reunirem extraordinariamente no dia 26 de julho de 2012 

(quinta-feira), nas dependências do Iate Clube Brasileiro, em primeira convocação às 18h30min horas, 

com a presença de quorum previsto no artigo 24 do estatuto da FEVERJ e, em segunda convocação, 30 

(trinta) minutos mais tarde, com qualquer número de presentes, para apreciar os seguintes temas:  

1. 2º FESTIVAL DE VELA; 

2. PROJETOS DE PATROCÍNIO 2013; 

3. CURSOS E EVENTOS FEVERJ 2º SEMESTRE 

4. CALENDÁRIO 2013; 

5. ASSUNTOS GERAIS. 

 

                 A seguir, apresentaremos um breve histórico do que foi contemplado na reunião sobre os 

respectivos temas:  

   

1. 2° FESTIVAL DE VELA 

 

            O Sr. Marco Aurélio Sá Ribeiro, deu início a reunião explicando aos representantes das associações 

filiadas o projeto do 2° Festival de Vela, realizado pela FEVERJ em parceria com o Projeto Grael e o Clube 

Naval Charitas, que tem como objetivo principal oferecer a oportunidade do conhecimento ao público sobre 

o Mundo da Vela, promovendo a ligação das pessoas a uma prática esportiva sustentável e a divulgação do 

esporte. Serão quatro dias de Festival, com atrações diversas, tais como: passeios de barco à Vela gratuitos e 

Test-drive; exposição que abrigará toda a indústria de Vela; realização de cursos, provas e certificações na 

feira, como os cursos de Arrais e Mestre Amador, com a participação da Marinha do Brasil; regatas e a 2ª 

edição do congresso educativo sobre o esporte realizado pelo Projeto Grael em parceria com a UFF e a 

FEVERJ, nomeado “ II Encontro de Profissionais de Vela”. Também foi salientada a forte possibilidade de 

se conseguir grandes patrocinadores para o evento e novas parceiras na realização do mesmo. Uma guia do 

projeto foi entregue aos participantes da reunião. 

 

2. PROJETOS DE PATROCÍCIO 2013 

 

         O Sr. Presidente fala sobre a possível parceria com empresas patrocinadoras para futuros projetos em 

2013, e da intenção de patrocínio delas à projetos pela Lei de Incentivo ao Esporte no próximo ano. Conta 

também sobre a contratação do Sr. Gustavo Cruz, que possui grande expertise em gestão de projetos pela 

Lei de Incentivo ao Esporte e administra atualmente o maior projeto do segmento, com orçamento de 20 

milhões. Ele será nosso parceiro daqui pra frente, para gerenciar os projetos da FEVERJ pela Lei de 

Incentivo ao Esporte, otimizando desta maneira, todo o processo de elaboração e prestação de contas e 

aumentando a chance de aprovação integral dos mesmos. Aproveita também para levantar uma questão 

importante: -“Nós precisamos ter esses projetos elaborados para apresentar dentro do prazo que o Ministério 
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do Esporte estipula: dia 15 de setembro de 2012.” A FEVERJ se coloca como parceira para orientar os 

associados na elaboração e apresentação dos projetos ao Ministério do Esporte, salientando uma regra 

importante e definitiva: as associações que elaborarem projetos em 2013 terão que remunerar o nosso 

contador, RIOAPA, pois todo o controle financeiro deverá passar pelo conhecimento e gestão da FEVERJ.  

 

3. CURSOS E TREINAMENTOS 

       

A FEVERJ se coloca aberta e disponível a oferecer os cursos que os Clubes Associados demandarem 

e previamente nos solicitarem. É lembrado também, que a FEVERJ é uma apoiadora da melhor formação 

dos atletas e profissionais da Vela, e que tem conhecimento de que atualmente, poucos cursos e treinamentos 

são realizados pela entidade. Porém, a nossa Federação se compromete a facilitar o processo dos pedidos, 

enviando aos representantes dos Clubes associados uma lista composta por todos os cursos e treinamentos 

que a FEVERJ dispõe. 

 

4. CALENDÁRIO 2013 

 

            Atualmente, o nosso calendário anual de regatas e eventos náuticos é o maior ativo da FEVERJ. 

Porém ainda existem problemas que precisam ser corrigidos, como por exemplo, a repetição de regatas das 

mesmas classes no mesmo final de semana em locais diferentes, o excesso de competições de uma única 

classe e a falta de integração entre as competições. As classes precisam estar mais presentes junto a 

Federação para que esses ruídos entre as competições não ocorram mais. O nosso diretor Sr. Pedro Paulo, 

que cuida de toda gestão do nosso calendário anual, explica aos presentes como funciona o processo de 

elaboração do mesmo: -“Primeiro, os Clubes Federados devem nos enviar a relação das regatas oficiais até 

dia 30/08/2012, e após esse prazo, devem ser enviadas as demais regatas até dia 30/10/2012. Precisamos que 

os Clubes nos apresentem as regatas dentro destes prazos, para que a partir de 01/11/2012 possamos iniciar 

as atividades de elaboração gráfica dos calendários. E além de nos enviar as datas oficiais, também 

aconselhamos que nos enviem sugestões de classes e integração de regatas.” E ainda, sobre os resultados das 

regatas, decidimos optar pela divulgação dos 4 primeiros colocados, para evitar que as competições como o 

Interclubes percam a atratividade.  

 

5. ASSUNTOS GERAIS 

  

5.1 – Prestações de Contas FEVERJ 

        Apresentamos aos representantes dos Clubes Associados, planilhas detalhadas sobre os custos fixos que 

a FEVERJ assume mensalmente, sobre as despesas e investimentos anuais, e as receitas que teremos para o 

segundo semestre do ano, referente aos projetos de 2012. Abaixo, seguem os resultados finais:  

Resultados FEVERJ 2012 

Total de despesas  -R$ 66.941,16 

Total de investimentos  -R$ 80.000,00 

Total de Receitas R$ 177.660,97 

TOTAL R$ 30.719,81 
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5.2 – Controle de pagamento dos atletas Federados e Campeonato Interclubes 

        O pagamento deve ser individual para timoneiros e proeiros, e todos devem ser Federados, para que 

haja um controle e um conhecimento mais exato do nosso mercado. Os clubes não têm estrutura para 

gerenciar o processo de cobrança, por isso, este deve ser realizado exclusivamente pela FEVERJ. Foi 

sugerido também que, seja feito um sistema onde os processos de cadastramentos e pagamentos sejam 

efetuados online, de forma integrada entre os clubes. É muito importante para a Federação e para os Clubes 

Associados, que seja possível quantificar os nossos velejadores e profissionais para podermos mensurar o 

retorno aos nossos patrocinadores. A FEVERJ aproveita também para solicitar sugestões sobre o novo 

regulamento para o Campeonato Interclubes, e para novas formas e valores de cobrança aos velejadores. 

 

5.3 – Eleições para 2013 

         O Presidente demonstra a intenção de se reeleger este ano e lembra a todos os representantes presentes 

na reunião, que o seu mandato expira em 20 de março de 2013. Aproveita também para propor que o Sr. 

Mário Eugênio seja eleito o Presidente do Colégio Eleitoral da FEVERJ. Os associados não fizeram 

nenhuma objeção a esta indicação e ele foi efetivamente eleito a exercer a função. 

 

5.4 – Rentabilidade FEVERJ  

         O Sr. Marco Aurélio Sá Ribeiro, explica quais são as fontes de rendimento da Federação atualmente: 

os campeonatos estaduais, o nosso Festival de Vela, e os campeonatos estaduais por equipe. Aproveita 

também para levantar uma questão importante: - “A Lei de Incentivo ao Esporte mais nos atrapalha que nos 

ajuda na capitação de patrocínios para os nossos projetos. A exemplo disso, a nossa perda da parceria com o 

SORSA, que pesou financeiramente para a FEVERJ este ano.” Seria interessante tanto para a FEVERJ, 

quanto para os Clubes, que as propostas de projetos fossem uniformizadas e comunicadas, afim de evitar 

ruídos com os patrocinadores ( várias fontes apresentando projetos ao mesmo patrocinador).  

 

         O Presidente agradece mais uma vez o espaço cedido pelo Iate Clube Brasileiro e a presença de todos e 

dá por encerrada a reunião da qual eu, Aghata dos Anjos Del Boca, secretária da reunião, lavro a presente 

ata. 

 

 

 

  

Presidente - Marco Aurélio Sá Ribeiro  

 

 

 

 

 Secretária – Aghata dos Anjos Del Boca 


