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PALAVRA DO COMODORO

PALAVRA DO CONSELHO

Caro associado,
É com enorme satisfação que uso este espaço pela primeira vez na condição de Comodoro
do Iate Clube de Santa Catarina. Já se passaram seis meses desde que assumimos a gestão
do Veleiros da Ilha e acredito que os associados devam ter notado algumas mudanças em
nossas estruturas. Ao lado dos Vice-Comodoros, Geraldo Isoldi, Henrique Scharf e Rodrigo
Ruhland, e dos nossos Diretores e colaboradores, temos pautado nossa gestão visando as
melhorias necessárias em nossas sedes.
No entanto, não é só o trabalho estrutural que tem sido nosso desafio. Durante o discurso
de posse salientamos que o principal objetivo era reunir as famílias e trazer cada vez mais o
associado para o clube. Passados seis meses temos orgulho de notar que este movimento
já está começando a acontecer. Ainda é muito cedo para dizer missão cumprida, mas o
sentimento é de que o trabalho está sendo bem feito. Os eventos sociais têm tido ótima
aceitação e isso nos enche de motivação para trabalhar cada vez mais.
E é com esse mesmo orgulho que olhamos para o nosso esporte. Realizamos em novembro
o maior evento de vela da história de Santa Catarina, a Copa Brasil. A competição valeu
como formação da equipe brasileira olímpica e pan-americana e contou com a nata do
esporte nas águas de Jurerê. Para abrilhantar ainda mais o evento tivemos nosso atleta,
Bruno Fontes, classificado para representar o país nos Jogos de Lima-2019.
6

Destaque também para os nossos jovens velejadores da flotilha de Optimist que fizeram
história no Brasileiro e na Seletiva garantindo três vagas para o Sul-Americano da categoria,
além de uma vaga no Mundial, uma no Europeu e outra no Norte-Americano. Depois de
mais de uma década temos um velejador classificado para o Mundial da classe (confira a
matéria de capa).
Por fim gostaria de agradecer a todos os colaboradores do Iate Clube de Santa Catarina
que têm acreditado em nossa proposta de trabalho e embarcado junto neste desafio. Estamos apenas na primeira parte de nosso mandato e chegamos até aqui com satisfação
e honrados de tudo que fizemos até agora. Agradecimento especial também aos sócios,
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, que têm nos apoiado em nossas decisões.
Espero que gostem desta edição da Revista Cockpit! Uma excelente leitura.
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Prezado associado,
É um prazer falar com vocês através deste importante espaço. Estamos completando seis meses da nova gestão do Iate Clube de Santa
Catarina e até o momento temos muito orgulho de tudo que foi feito.
A atual Comodoria está se esforçando bastante para promover as
melhorias necessárias em nossas estruturas, tanto no Centro quanto
em Jurerê, e com o apoio do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e
do associado já é possível visualizar esse avanço.
Conforme prometido em sua posse, nosso Comodoro está trabalhando
firme, juntos aos seus Vice-Comodoros e Diretoria, para fomentar o
esporte e as atividades sociais, trazendo cada vez mais a família para
dentro do Veleiros da Ilha. São apenas seis meses de gestão e ainda
tem muito pela frente, mas com o apoio do sócio a empreitada fica
mais suave.
No que diz respeito ao Conselho Deliberativo temos trabalhado com
o objetivo de escutar todas as necessidades dos associados e Comodoria. Em um clube tão grande como o nosso é preciso de muito discernimento e bastante confiança em nossos gestores para seguirmos
sempre em direção ao progresso.
É uma satisfação enorme ocupar o cargo de Presidente do Conselho
Deliberativo e espero que nossa jornada seja sempre guiada pelo sucesso. Encerro lembrando da importância da presença do sócio no clube,
vivendo o dia-a-dia, cobrando melhorias e participando dos eventos.
Assim teremos um clube cada vez mais próspero.

Ildefonso Witoslaswki Junior,

Zamir Pedro Pereira,

Comodoro do ICSC

Presidente do Conselho Deliberativo
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EDITORIAL DA COMODORIA

Prezados Associados,
O Comodoro Ildefonso Witoslawski Junior, acompanhado por seus Vice-Comodoros
Henrique Scharf (Patrimônio e Obras), Geraldo Isoldi (Adm. e Finanças) e Rodrigo
Ruhland (Eventos e Social), assumiu a gestão do Iate Clube de Santa Catarina no início de setembro de 2018 e ao longo destes seis primeiros meses promoveu melhorias
visando reforçar o esporte do clube, sobretudo na vela jovem, e atrair mais associados
para os eventos sociais.
Em sua posse, o atual Comodoro reforçou que o trabalho da nova gestão seria feito para
envolver cada vez mais o associado no dia a dia do clube. “Temos uma grande missão
pela frente e contamos muito com a presença dos associados e familiares nessa jornada.
Uma das nossas principais missões é trazer a família para o Clube. Para mim é uma honra
e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme assumir o cargo de Comodoro, mas
tenho certeza que com o apoio de todos vamos fazer uma ótima gestão”, disse na ocasião.
Ao longo desta edição da Revista Cockpit o leitor poderá acompanhar o trabalho realizado pela nova Comodoria com destaque para os eventos náuticos e sociais, manutenção da certificação do Bandeira Azul, avanços nos projetos de Lei de Incentivo ao
Esporte e melhorias nas Sedes Central e Oceânica. Destaque também para o grande
desempenho dos nossos velejadores da classe Optimist, que, merecidamente, estampam
a capa da Cockpit.
8

Uma boa leitura!
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CALENDÁRIO

CALENDÁRIO

TEMPORADA 2019

MARÇO

16 e 17
MARÇO

23
MARÇO

30

JUNHO

1ª ETAPA DA COPA VELEIROS
DE MONOTIPOS

REGATA CIDADE DE
FLORIANÓPOLIS – 1ª ETAPA DA
COPA VELEIROS DE OCEANO
TORNEIO PESCADOR
TATIANE SCHLEGEL CAMPEONATO DE PESCA
ADERBAL RAMOS DA SILVA

ABRIL

6e7

2ª ETAPA DA COPA VELEIROS
DE MONOTIPOS

ABRIL

10

27

pós um ano de muitos eventos a temporada 2019
do calendário náutico do Iate Clube de Santa
começou com as disputas do Campeonato de Pesca
Aderbal Ramos da Silva 2018/2019, em janeiro. No mês
seguinte as principais equipes de vela oceânica do país
estiveram em Jurerê para as disputas do Circuito Oceânico (ver nesta edição matéria especial).
A partir de março as etapas das Copas Veleiros de
Monotipos e Oceano retornam, além do prosseguimento do Campeonato de Pesca. Confira as datas e
tudo que vem por aí em 2019.
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Fotos Green Multimídia e Rodrigo Sambaqui

A

MAIO

25
JUNHO

1

3
31
14 e 15

TORNEIO PESCADOR
GLEISON BELINK CAMPEONATO DE PESCA
ADERBAL RAMOS DA SILVA

OUTUBRO

5ª ETAPA DA COPA VELEIROS
DE MONOTIPOS

REGATA GUILHERME
BERNARD - 5ª ETAPA DA COPA
VELEIROS DE OCEANO

12

6ª ETAPA DA COPA VELEIROS
DE MONOTIPOS

REGATA MAREJADA 6ª ETAPA DA COPA
VELEIROS DE OCEANO

OUTUBRO

REGATA SOLITÁRIO –
1ª ETAPA DA COPA FLOTILHA

19 e 20
NOVEMBRO

3ª ETAPA DA COPA VELEIROS
DE MONOTIPOS

MAIO

11

REGATAS LINEARES - 4ª ETAPA
DA COPA VELEIROS DE OCEANO

AGOSTO

REGATA FORTALEZAS - 2ª ETAPA
DA COPA VELEIROS DE OCEANO

MAIO

4

15 e 16

SETEMBRO

ABRIL

27

4ª ETAPA DA COPA
VELEIROS DE MONOTIPOS

JUNHO

AGOSTO

ABRIL

13

8e9

9

7ª ETAPA DA COPA VELEIROS
DE MONOTIPOS

REGATA MORMAII 7ª ETAPA DA COPA
VELEIROS DE OCEANO

NOVEMBRO

REGATA ELE E ELA –
2ª ETAPA DA COPA FLOTILHA

REGATA TRIPULAÇÃO –
3ª ETAPA DA COPA FLOTILHA E
DA COPA VELEIROS DE OCEANO
TORNEIO PESCADOR HUMBERTO
DIAS - CAMPEONATO DE PESCA
ADERBAL RAMOS DA SILVA

30

8ª ETAPA DA COPA VELEIROS
DE MONOTIPOS

DEZEMBRO

1

8ª ETAPA DA COPA VELEIROS
DE MONOTIPOS

DEZEMBRO

7

REGATA VOLTA À ILHA
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OCEANO

OCEANO

TRINTA ANOS DE EMOÇÃO
CIRCUITO OCEÂNICO DA ILHA DE SANTA CATARINA
Fotos Marcelo Leão/Green Multimídia

CAMPEÕES DO 300 CIRCUITO OCEÂNICO DA ILHA DE SANTA CATARINA
ORC GERAL
ÂNGELA STAR VI

C30
KAIKIAS MASERATI

RGS GERAL
GARROTILHO

IRC
INAE/TRANSBRASA

HPE-25
AJX FORÇA 12

BICO DE PROA
HARMONYA

RGS CRUZEIRO
ASTRAL

MULTICASCOS
MARE XX
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O

vento nordeste soprou com
força durante os quatro dias
de competição e a raia de Jurerê
provou sua fama de ser uma das
melhores do mundo para uma semana espetacular de competições
pelo 30º Circuito Oceânico da Ilha
de Santa Catarina. Completando
três décadas de muita emoção o
evento ocorreu entre os dias 7 e
10 de fevereiro em condições per-
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feitas na Sede Oceânica do Iate
Clube de Santa Catarina, para as
classes ORC, C30, RGS, HPE-25 e
IRC, Bico de Proa, RGS Cruzeiro e
Multicascos.
Válido como primeira etapa do
Campeonato Brasileiro a classe
C30 contou com disputas acirradas ao longo de toda a semana e
a competição foi decidida apenas

no último dia. Com uma tripulação
formada recentemente o Kaikias
Maserati venceu três das seis regatas para confirmar o título. Mesmo
com o primeiro lugar do Katana
neste domingo a tripulação paulista chegou ao título com o segundo
lugar na regata decisiva.

equipe a ser batida e com cinco
vitórias consecutivas confirmou o
título mais uma vez em Florianópolis. A equipe carioca é frequente
nos pódios do Circuito Oceânico
da Ilha de Santa Catarina e neste
ano provou mais uma vez sua vocação de campeão ao faturar o título.

Na classe ORC Geral o Ângela Star
VI provou que no barla-sota é a

Na RGS Geral o Garrotilho consolidou a liderança construída

ao longo de toda semana e neste domingo velejou para mais
uma vitória na regata decisiva
faturando o Circuito. O mesmo
valeu para o Inae/Transbrasa
(IRC) e AJX Força 12 (HPE-25).
Nas classes com disputas de regata de percurso os campeões
foram Harmonya (Bico de Proa),
Astral (RGS Cruzeiro) e Mare XX
(Multicascos).

O 30º Circuito Oceânico da
Ilha de Santa Catarina faz
parte do Projeto Calendário
Náutico 2018/2019 – Cidade
de Florianópolis – ANO 3 – nº
SLIE 1712751-36 – Processo
nº 58000.110106/2017-57, da
Lei Federal de Incentivo ao
Esporte do Ministério do Esporte, e conta com os patrocínios da ENGIE ENERGIA,
NORTOX, DIBRAPE, ORSITEC CONTABILIDADE, ST
IMPORTAÇÕES e UMBERTO
GOBBATO.
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OCEANO

OCEANO

Fotos Green Multimídia
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RECORDE HISTÓRICO
NOS CINQUENTA ANOS
DE REGATA VOLTA A ILHA
N

em os mais otimistas velejadores poderiam prever as
condições épicas na histórica 50ª
edição da Regata Volta a Ilha. Comemorando meio século de muitas emoções, a principal disputa de
vela oceânica do estado foi premiada com um dia perfeito de velejo
e após 7h43m46s, o Itajaí Sailing
Team quebrou o recorde da competição, que pertencia ao Mano
Champ´s – 8h43m01s – desde 2011.
Com vento sul de 12-15 nós, a última
etapa da Copa Veleiros de Oceano
teve um altíssimo nível técnico com
mais três tripulações superando a
barreira das nove horas.
Durante todo o dia as condições
de vento foram perfeitas e propícias para a quebra de recorde. Já
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no início Itajaí Sailing Team, Catuana Kim, Zeus Team, Katana/
Portobello, Kiron 4 e Corta Vento
aproveitaram as boas rajadas na
Baía para velejar com velocidade
até o extremo sul da ilha.
Com as condições mantendo pressão, os veleiros içarão balão e navegaram em um só bordo por todo
leste da ilha até a chegada ao norte. No través de Jurerê, a equipe
itajaiense já abria boa diferença e
ao que tudo indicava a quebra de
recorde era mera questão de tempo. Ao aparecer na Baía Norte, o
IST acertou os últimos pontos até
cruzar a linha entre a Comissão de
Regatas e bóia, nas proximidades
de Forte Sant´Anna, com a Ponte
Hercílio Luz de fundo.

DIA DE MARCAS INÉDITAS
Não foi só a performance do campeão que impressionou. Até a 49ª
edição, apenas duas equipes haviam completado a Regata Volta a
Ilha abaixo de nove horas: Mano Champ´s e Catuana Kim, ambos
em 2011, ano em que o Mano Champ´s quebrou o recorde. Se em
49 anos apenas dois barcos conquistaram o feito, nesta edição
quatro baixaram a marca mostrando que o dia estava realmente
propício para a velejada.
Segunda tripulação a cruzar a linha de chegada, o Zeus Team completou o percurso em 8h49m20s, sendo essa a marca mais rápida
da história feita por um barco da classe C30 na competição. Além
de Itajaí Sailing Team e Zeus Team, o Catuana Kim, com 8h50m06s,
e Katana/Portobello, com 8h57m27s, foram as demais tripulações
a baixar a marca das 9h.
Nas disputas da RGS Geral o título da competição ficou com o
Missionário seguido por Gostodagua II, enquanto na RGS Cruzeiro
o campeão foi o Quival com o Sorelle na segunda posição.
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FLOTILHA

Fotos Gabriel Heusi/Heusi Action

MATHEUS DELLAGNELO E ISABELA
ROCHA DE FARIA FICAM COM O
VICE-CAMPEONATO NO SNIPE:
Campeão pan-americano e mundial de Sunfish, Matheus Dellagnelo e a proeira Isabela Rocha de Faria
buscaram a vitória a todo momento no Snipe e acabaram a Copa Brasil de Vela na segunda posição. No
último dia os atletas do Iate Clube de Santa Catarina
terminaram duas das três regatas disputadas na segunda posição e o título ficou com os baianos Juliana
Duque e Rafael Martins.

BRUNO FONTES
16

BRILHA EM CASA E VENCE A COPA BRASIL DE VELA

E

m novembro do ano passado
o Iate Clube de Santa Catarina
recebeu os principais velejadores
do Brasil para as disputas da Copa
Brasil de Vela, considerada a competição mais importante do país
na modalidade. Por si só o evento,
realizado em parceria com a Confederação Brasileira de Vela, era de
grande importância, mas nesta temporada tinha um viés ainda maior,
pois seria a seletiva para a formação
das equipes pan-americana e olímpica. Em uma semana de condições
praticamente perfeitas o evento foi
um sucesso e o ápice para os catarinenses veio com a vitória de Bruno
Fontes, atleta do Veleiros da Ilha,
superando a lenda Robert Scheidt.
Com o resultado, Bruno garantiu
a vaga na equipe Pan-Americana
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de Lima-2019 e a permanência na
equipe olímpica brasileira para o
próximo ano. Com sete vitórias nas
doze regatas disputadas ao longo
dos cinco dias em Jurerê, Bruno
teve uma performance brilhante,
superando situações adversas para
confirmar o título.
“Eu não poderia escolher uma semana e uma forma melhor para
tudo isso acontecer. Vencer em
casa, no meu clube, com a minha
família e amigos ao lado, é algo
que não tem preço. Estou muito
feliz com o resultado e orgulhosos
do meu desempenho. Vencer o Robert, cinco vezes medalhista olímpico e diversas campeão mundial, é
sempre muito difícil”, avaliou Bruno
mostrando muito respeito por seu
concorrente.

Ainda no Snipe Daniel Matos e Liana Fragoso terminaram na quinta posição, enquanto Alexandre Back e Jacqueline Back terminaram em oitavo, Christian Franzen
e Giovana Ferreira em nono e Anderson Oliveira e Silvia
Nakamura em 11º. Já no Laser Radial José Irineu foi o
sexto no naipe masculino e Guilherme Berenhauser o
11º. No 420 Tiago da Silva e Gean da Cruz terminaram
na sexta posição.

A Copa Brasil de Vela contou com o patrocínio
do Hospital Baía Sul, Clínica Imagem e Plastkolor. O evento faz parte do Projeto Calendário
Náutico 2018/2019 – Cidade de Florianópolis – ANO 3 – nº SLIE 1712751-36 – Processo nº
58000.110106/2017-57, da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, e
conta com os patrocínios da ENGIE ENERGIA,
NORTOX, DIBRAPE, ORSITEC CONTABILIDADE,
ST IMPORTAÇÕES e UMBERTO GOBBATO.
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CONHEÇA OS CAMPEÕES DE CADA CLASSE
LASER STANDARD
BRUNO FONTES

LASER RADIAL
GABRIELA KIDD

RS:X FEMININO
PATRÍCIA FREITAS

RS:X MASCULINO
BRENO FRANCIOLI

470 MASCULINO

NACRA

GEISON MENDES E

SAMUEL ALBRECHT E

GUSTAVO THIESEN

GABRIEL NICOLINO

470 FEMININO

SNIPE

FERNANDA OLIVEIRA E

JULIANA DUQUE E

ANA LUIZA BARBACHAN

RAFAEL MARTINS

FINN
JORGE ZARIF

49er
MARCO GRAEL E
GABRIEL BORGES

LIGHTNING
CLAUDIO BIEKARCK,
GUNNAR FICKER E
ISABEL FICKER

FORMULA KITE
BRUNO LOBO
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OPTIMIST

OPTIMIST

Fotos Green Multimídia

IATE CLUBE DE SANTA CATARINA CONQUISTA
BONS RESULTADOS:
Além do título geral de Davi Neves, a flotilha do Iate Clube de
Santa Catarina encerrou o Sul-Brasileiro com grandes conquistas.
Na categoria Estreantes três dos quatro primeiros colocados foram
do ICSC, com Eric Marchini em terceiro geral e Pedro Nunes em
quarto. Eric garantiu ainda o título na categoria Juvenil Masculino
enquanto Lívia Nogueira foi a campeã Juvenil Feminino. Entre os
Veteranos, Clara Cardoso Mateus foi vice-campeã Juvenil Feminino.
O campeonato também foi de extrema importância para a flotilha
de ICSC na preparação para os Campeonatos Brasileiro e Seletiva
(ver a matéria de capa desta revista).

18

SUL-BRASILEIRO DE
OPTIMIST HISTÓRICO EM JURERÊ
A

expectativa para o 40º Campeonato Sul-Brasileiro de
Optimist era grande em Florianópolis, mas nem o mais otimista
dos velejadores poderia imaginar
uma edição tão grandiosa como
a que foi realizada em setembro
de 2018, na Sede Oceânica do Iate
Clube de Santa Catarina. Com a
proximidade do evento o número
de atletas inscritos não parava de
crescer e a edição ficou marcada
como uma das maiores, senão a
maior, já realizada ao longo destas
quatro décadas.
Se fora d´água os números superaram qualquer previsão, atingindo
a marca de 142 velejadores, dentro
dela nenhuma novidade! Os bons
ventos de Jurerê sopraram como
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CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO
SUL-BRASILEIRO DE OPTIMIST
(VETERANOS)
1 – NEWTON PASSOS (ICRJ) – 36PP

sempre e o título de melhor raia do
Brasil mais uma vez foi justificado.
O velejador Davi Neves, do Iate
Clube de Santa Catarina, garantiu
o título Sul-Brasileiro na categoria
Estreante. Um fato curioso é que
Davi era o competidor mais novo
entre os 143 velejadores inscritos
no evento realizado na Sede Oceânica do Iate Clube de Santa Catarina, em Jurerê. “Estou muito feliz
por ganhar aqui no meu clube meu
primeiro Campeonato Sul-Brasileiro. Foi bem divertido durante toda
a semana e ganhar é muito legal”,
disse o jovem Davi Neves
Entre os Veteranos o carioca Newton Passos (ICRJ) venceu o campeonato, enquanto Gustavo Glim, do

2 – GUSTAVO GLIM (VDS) – 41PP –
CAMPEÃO SUL-BRASILEIRO
3 – MIGUEL MACHADO
(ICES/RUMO) – 44PP
4 – PEDRO HENRIQUE CARDOSO
(ICES/RUMO) – 45PP
5 – LORENZO BALESTRIN (CDJ) –
48PP

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO
SUL-BRASILEIRO DE OPTIMIST
(ESTREANTES)
Veleiros do Sul, confirmou o título
Sul-Brasileiro. Por não ser atleta da
região, Newton Passos venceu a
competição em Floripa, mas o título
Sul-Brasileiro ficou reservado para o
velejador mais bem colocado entre
gaúchos, catarinenses e paranaenses, no caso Gustavo Glim (RS).

1 – DAVI NEVES (ICSC) – 8PP –
CAMPEÃO SUL-BRASILEIRO
2 – PEDRO ROSA (CDJ) – 8PP
3 – ERIC MARCHINI (ICSC) – 9PP
4 – PEDRO NUNES (ICSC) – 11PP
5 – MARINA UEGAMA (YCSA) – 15PP
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CAPA

CAPA

Igor Zanin/Green Multimídia

Focus Fotografia
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DO ICSC PARA O MUNDO
A

classe Optmist é a porta de entrada para a vela! Seja competitiva
ou aprendizado é no barco de OP que os jovens velejadores dão os
primeiros passos no esporte e isso tem tornado cada vez mais popular
no mundo inteiro. O Iate Clube de Santa Catarina sempre teve muita
tradição na categoria, formando muitos atletas de alto nível e fazendo
diversos campeões nacionais e internacionais. E essa tradição está mais
viva do que nunca!
Após um longo hiato, de mais de uma década, o Veleiros da Ilha volta
a contar com um velejador classificado para o Mundial da classe. A história deste feito começou a ser escrita há alguns anos quando um trio
de jovens atletas foi apresentado ao barco de Optimist. Amigos desde
os três anos de idade, Guilherme Menezes, Fernando Menezes e Clara
Meyer Mateus iniciaram na vela quase que ao mesmo tempo e de lá para
cá colecionam conquistas.
“Eu não tenho certeza, mas pelo que me lembro a nossa aula experimental foi no mesmo dia que o da Clara”, lembra Fernando Mene-
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zes mostrando o entrosamento do trio dentro e fora d´água. Com
apenas nove anos de idade nenhum dos três imaginava o que estaria
por vir.
Depois de muitas etapas da Copa Veleiros de Monotipos, campeonatos
estaduais e regionais o trio passou a competir nas principais competições do país, como Sul-Brasileiro, Seletiva e Campeonato Brasileiro, mas
sem grandes pretensões. “Eu nunca imaginava que pudesse fazer parte
de uma seleção. Eu só ouvia falar das competições, mas nem pensava
nisso”, conta Clara.
Com o passar do tempo o grupo foi ganhando confiança e ao lado do
treinador Bernardo Luz, que os acompanha desde o início na classe,
passaram a ser destaque nos eventos. “No começo eu nem pensava em
Seleção Brasileira, mas aos poucos começamos a entrar na disputa e
vimos que era possível”, revela Fernando. “Eu me sinto muito orgulhoso
e nunca pensei que pudesse chegar tão longe”, acrescenta Guilherme,
irmão gêmeo de Fernando.
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CAPA

MUNDIAL, EUROPEU E NORTE-AMERICANO
Fotos Igor Zanin/Green Multimídia

A primeira parte da missão estava feita, mas ainda faltava buscar as vagas nas demais competições. Mais treinos, um mês de preparação e uma
nova viagem, desta vez para a Seletiva em Vitória, no Espírito Santo. Uma
competição com condições ainda mais adversas, todos os tipos de vento,
mas o mesmo desfecho. Clara fechou sua participação com mais uma vaga
para o Norte Americano, Fernando carimbou o passaporte para o Europeu
e Guilherme para o Mundial.
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Perguntados sobre o que eles querem para os próximos anos todos
garantiram que querem seguir velejando, mas sem pressão. Um objetivo próximo? “O que quero mesmo
é um dia poder ir com o meu irmão
e a Clara para um Mundial de Optimist. Quem sabe ano que vem”,
falou Fernando. Alguém dúvida?

Fotos Focus Fotografia

Com as vagas confirmadas o trio
começa a pensar em como serão as
próximas competições, mas sempre
com pé no chão. “Não achei que pudesse chegar ao Mundial esse ano,
então estou bem feliz e só penso
nisso. Não sonho ainda com Olimpíadas ou algo tão lá para frente”,
disse Guilherme.

FICHA TÉCNICA

COMODORIA
PÉ QUENTE
Após um longo período o
ICSC volta a contar com
um velejador no mundial de
Optimist. A notícia foi muito
comemorada pela Comodoria que se mostrou orgulhosa pelo feito do atleta e de
toda a equipe. “Meus filhos
começaram no Optimist e
é muito bacana, depois de
tanto tempo, ver que a tradição do clube continua firme na classe. Estes garotos
e a equipe técnica merecem
todo nosso apoio e admiração. Vamos seguir ajudando
em tudo que for possível”,
ressalta o Comodoro Ildefonso Witoslawski Junior.
“O papel da Comodoria
foi fundamental neste processo”, avalia Alexandre
Mateus, Diretor de Vela de
Monotipos. “Temos uma
equipe brilhante, um corpo técnico capacitado e
pais apaixonados pela vela.
Isso tudo é fundamental
para que os garotos possam continuar velejando e
se divertindo, que é o mais
importante”, encerra.
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COMPETIÇÃO: CAMPEONATO SUL-AMERICANO
Local: Chile
Data: 6 a 13 de abril
Atletas classificados: Clara Mateus Cardoso, Fernando Menezes e
Guilherme Menezes

FICHA TÉCNICA

COMPETIÇÃO: CAMPEONATO SUL-AMERICANO
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Local: França
Data: 22 a 29 de junho
Atletas classificados: Fernando Menezes

FICHA TÉCNICA

COMPETIÇÃO: CAMPEONATO MUNDIAL
Local: Antígua
Data: 6 a 16 de julho
Atletas classificados: Guilherme Menezes

FICHA TÉCNICA

COMPETIÇÃO: CAMPEONATO NORTE-AMERICANO
Local: Nassau
Data: 27 de setembro a 4 de outubro
Atletas classificados: Clara Mateus Cardoso
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ESCOLA DE VELA

COLÔNIA DE VELA

MODA

ICSC LANÇA LINHA EXCLUSIVA DE VESTUÁRIO
EM PARCERIA COM A MOGADICHO

1

2

3
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Fotos Marcio Kuntze

5
4

6

S

ucesso! Essa é a palavra que pode resumir mais uma edição da Colônia
de Vela realizada pelo Iate Clube de Santa Catarina no verão deste
ano. Mais de cinquenta crianças tiveram a oportunidade de vivenciar dias
de muita descontração com os colegas. Boas velejadas, brincadeiras e o
aprendizado da convivência em grupo fizeram parte das atividades na
Sede Oceânica, em Jurerê.
Durante toda a semana os alunos aprenderam mais sobre o esporte com
atividades dentro e fora d´água e ao final do programa fizeram uma visita
a Ilha do Francês, com direito a piquenique. Da Colônia de Vela saíram
alguns velejadores que participam atualmente da flotilha de Optimist do
ICSC, uma porta para a entrada das crianças que querem participar do
mundo da vela! Porém, mais do que formar atletas, o objetivo da ação é
promover um momento de descontração, cumplicidade e contato com a
natureza. Que venham muitas outras.
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9
7

8

1 REGATA ISLAND • 2 PÓLO MARÍTIMA • 3 BLUSA URBANA • 4 BLUSA PORTO • 5 T-SHIRT
6 CANOA HARBOUR • 7 PÓLO LISTRADA • 8 BERMUDA CARGO • 9 MOGASIDER
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OBRAS / PATRIMÔNIOS

OBRAS / PATRIMÔNIOS

Fotos Focus Fotografia
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SEDES DE CARA NOVA

27

O

s associados que frequentam as Sedes Central
e Oceânica puderam notar muitas mudanças na
estrutura física dos locais nos últimos meses. No Centro as primeiras mudanças já podem ser vistas logo na
entrada da sede com um novo estacionamento para
os visitantes na área onde se encontravam as carretas.
Ainda no estacionamento os canteiros foram reformados, bem como todo gradil do entorno até a entrada.
Na Sede Central foi feita a reforma no Trapiche de Madeira e revitalizações no jardim, canteiros, piscina e
toda área da churrasqueira. Ainda na área da churrasqueira foram feitas melhorias, assim como a reforma
dos banheiros, cozinha e substituição dos granitos. A
Lanchonete Barlavento e o Espaço Gourmet passam
por uma ampla reforma, com colocação de novo forro,
ar condicionado e nova infraestrutura para atender com
mais conforto e melhor o associado.
O motor da Draga foi recondicionado, pois estava
cheio d´água, e a documentação, bem como todas
as licenças, foram renovadas para que a mesma possa
seguir viagem para Itajaí e passar por uma ampla re-
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forma e adaptações mecânicas e hidráulicas para um
melhor desempenho.
Na Sede Oceânica foram feitas obras na parte de paisagismo e jardinagem e o muro lateral foi todo reformado.
Além disso, as duas sedes passam a contar com sistema
de identificação via pulseiras, para visitantes e prestadores de serviço, para maior segurança e comodidade
dos sócios.
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LEI DE INCENTIVO

LEI DE INCENTIVO

Fotos Green Multimídia
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PROJETO DE LEI
C
DE INCENTIVO AO
ESPORTE CHEGA
AO SÉTIMO ANO DE
ATIVIDADES NO ICSC

hegando ao sétimo ano de execução o Projeto
de Lei de Incentivo ao Esporte tem trazido muitos benefícios ao Iate Clube de Santa Catarina, não só
garantindo os aportes financeiros necessários para a
realização de eventos e estrutura técnica, mas auxiliando velejadores e profissionais no desenvolvimento
de suas atividades. Com mais de cinco milhões de reais
captados ao longo deste período o clube pode investir
em seu calendário náutico, além de apoiar atletas em
competições nacionais e internacionais e no preparo
técnico de seus colaboradores.
“Com a Lei de Incentivo ao Esporte, pessoas físicas e
jurídicas podem incentivar projetos esportivos, voltados
a vela e a pesca, por meio de doações ou patrocínios,
usando para isso um percentual a ser descontado do
valor devido ao Imposto de Renda. Com 1% do imposto de renda da sua empresa é possível associar a sua
marca e ser uma empresa amiga do projeto esportivo
do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, sem
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custo”, explica o Prof. Wagner Palmieri, coordenador
do projeto no Iate Clube de Santa Catarina.
Wagner explica que para ser doadora a empresa precisa ser tributada pelo lucro real, podendo destinar até
1% do imposto de renda de vido em cada período de
apuração, e, no caso de pessoas físicas, com até 6%
do valor do imposto de renda devido. “Qualquer pessoa física pode ser uma amiga do projeto esportivo do
ICSC”, completa.

tação de técnicos de
vela para as classes de
monotipos. Também
continuaremos a ter
ações que contribuem
para a capacitação dos
beneficiados e para
conscientização ambiental, contribuindo
para o nosso selo Bandeira Azul”, acrescenta Wagner.

O atual projeto, nomeado de Calendário Náutico – Ano
4, visa, além de manter uma estrutura técnica para as
classes Optimist, Laser, Dingue, Snipe e Vela Jovem,
continuar ampliando os trabalhos e também estruturando o clube com equipamentos e materiais adequados.
“Através do projeto estruturamos uma temporada de
competições onde serão adquiridos bote com motor,
barcos, boias para regatas, rádios, troféus e medalhas
para premiação. O atual projeto prevê ainda contra-

Além do Calendário Náutico, o Iate Clube de Santa
Catarina possui outro projeto aprovado através da Lei
de Incentivo ao Esporte e que já está em fase de captação, nomeado Projeto Ciclo Olímpico 2020 - Velejando
Rumo a Tóquio. “Nosso objetivo com este outro projeto
é dar uma estrutura maior para os nossos atletas de
rendimento para que eles possam treinar e participar
de competições nacionais e internacionais”, encerra o
Prof. Wagner Palmieri.
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MEIO AMBIENTE

MEIO AMBIENTE
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Fotos Divulgação/Acatmar

LIMPEZA DOS MARES
A

o longo dos últimos cinco anos
o Projeto Limpeza dos Mares,
encabeçado pela ACATMAR – Associação Náutica Brasileira – tem
promovido uma verdadeira revolução nos cuidados com meio ambiente e vida marinha de praias,
ilhas e baías de Santa Catarina. Com
o apoio do Veleiros da Ilha o projeto
já teve dezesseis etapas recolhendo
redes fantasmas, pneus, calçados e
até eletrodomésticos do fundo do
mar, praias e costões das regiões.
Estima-se que ao longo deste período mais de 88 toneladas de resíduos foram retiradas, contribuindo
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para a sobrevivência dos seres que
habitam esses locais e também para
a navegação. No entanto, os números servem como alerta! É preciso
que as pessoas passem a criar essa
consciência ambiental e ajudem na
preservação do meio ambiente.
Chegando ao sexto ano o Limpeza
dos Mares terá sua primeira edição
em 2019 no mês de março, em Bombinhas, na Praia do Canto Grande
e Mar de Dentro. Como na maioria
das ações, a limpeza é realizada no
fundo do mar por mergulhadores
voluntários, e os costões e praias
também recebem o mutirão e, para

isso, a organização conta com a
participação da comunidade
Para 2019 estão previstas cinco etapas, passando por Bombinhas (março), Balneário Camboriú (maio), Ilha
do Arvoredo (junho), Governador
Celso Ramos (setembro) e Palhoça (novembro). As pessoas que tiverem interesse em participar da
ação podem realizar a inscrição no
link https://www.limpezadosmares.
com/participe. Mergulhadores que
quiserem participar, também de forma voluntária, devem se inscrever
pelos telefones (48) 3266-1137 ou
(48) 99933-0062.

REVISTA COCKPIT - MARÇO / 2019

CLUBE

CLUBE

IATE CLUBE MANTÉM
CERTIFICAÇÃO BANDEIRA AZUL

Na ocasião, o Comodoro Ildefonso Witoslawski Junior
fez questão de enaltecer a conquista. “Para nós é uma
honra enorme manter este selo e o hasteamento da
Bandeira não poderia ocorrer em uma data mais propícia. Não só por ser aniversário do Clube, mas por estarmos rodeados de crianças que são o nosso futuro e
estão tendo a oportunidade de presenciar um momento
tão importante como este”, avaliou.

SOBRE O PROGRAMA BANDEIRA AZUL:
O Programa Bandeira Azul teve início em 1987 na Europa (no Brasil a partir de 2004) e é aberto a Marinas,
barco de turismo e praias marítimas, fluviais e lacustres sendo necessário a participação dos municípios e
envolvimento de instituições locais que representam
os vários segmentos da Sociedade Civil (moradores,
iniciativa privada, empreendedores, comunidades tradicionais e grupos atuantes, ONGs e demais associações)
e que podem colaborar na implantação e efetivação
do Programa.
No Brasil, o Programa está em fase de crescimento, mas
diversas instituições já se deram conta da importância
da certificação e o quão valorizada ela é, como por
exemplo na Europa, que possuí 4271 certificações em
49 países.
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Ú

nico Iate Clube da América do Sul certificado, o
Veleiros da Ilha manteve o selo internacional Bandeira Azul da Sede Central por mais um ano devido ao
alto grau de consciência ambiental, marinha e costeira,
além de promover ações socioambientais e treinamentos com colaboradores e associados.
Baseando-se em princípios de sistema de gestão ambiental, o Programa Bandeira Azul é mundialmente
reconhecido e hastear a bandeira significa uma mu-
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dança de comportamento e gestão responsável, algo
que vem sido trabalhado pelos gestores do ICSC
há três anos.
A solenidade de hasteamento da Bandeira Azul ocorreu durante as comemorações do aniversário de 76
anos do Iate Clube de Santa Catarina e contou com a
presença de associados, familiares e dos velejadores
das flotilhas de monotipos que participavam da última
etapa da Copa Veleiros.

QUE TAL UMAS DICAS?
Fumantes – a bituca de cigarro é um lixo tóxico,
por isso não jogue no chão. Segure-a na mão
mais um pouquinho até encontrar a bituqueira
ou o lixo mais próximo. Se quiser dar um passo
maior tenha consigo um porta-bituqueira, assim
poderá também dispensar as cinzas e a bituca
nela por onde estiver
Canudos – estes são os mais utilizados na beira
de praia e quando mal descartados acabam no
mar prejudicando a vida marinha. Você escolhe
se precisa deles ou não! Existem canudos de
inox, de vidro e papel para substituir os descartáveis, caso você precise deles.
Colaboradores - quando contratar um prestador de serviço para sua embarcação exija mais
do que um trabalho bem feito. Oriente para a
responsabilidade com o descarte dos materiais, principalmente os contaminados (resto
de estopas, tintas, óleo, bateria, pilhas). Existe
um container só para resíduos perigosos em
todas as dependências do clube.
Acreditamos no quanto você pode mudar e
colaborar para manter o selo Bandeira Azul!
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Igor Zanin/Green Multimídia
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Daniel Rodriguez/Green Multimídia
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Fotos: Focus Fotografia

Fotos: Green Multimídia
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