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APRESENTAÇÃO
No dia 20 de abril de 2017, o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha (ICSC-VI) deu início ao
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
O mesmo contemplou durante o ano de 2017 e 2018, a continuidade dos trabalhos desenvolvidos
pelo clube junto a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, AGORA EM SUA QUINTA FASE, onde demos a
sequência e a complementação pactuadas junto à estrutura técnica já concebida nos projetos anteriores
(fases anteriores).
Trata-se de Relatório Final de Cumprimento de Objeto, haja vista que o projeto se encerrou no
ultimo dia 31/07/2018.
Até a data de 31 de julho de 2018 foram executados 32 (trinta e dois) eventos, sendo 27 (vinte e
sete) eventos da modalidade de vela e 05 (cinco) eventos da modalidade de pesca esportiva, dos 26
eventos inicialmente pactuados (21 de eventos da modalidade de vela e 05 (cinco) eventos da modalidade
de pesca esportiva), ou seja, com uma boa gestão dos recursos públicos conseguimos executar 06 (seis)
eventos a mais do pactuado inicialmente (executados no aditivo aprovado do Termo de Compromisso
deste processo).
O Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03, realizou todo o Calendário Esportivo Náutico da cidade
de Florianópolis para as modalidades de vela e pesca esportiva durante os anos de 2017 e 2018, com toda
estrutura adequada para o seu desenvolvimento, conforme aprovado em Plano de Trabalho.
Manteve-se a ESTRUTURA TÉCNICA PARA AS CLASSES DE VELA OPTIMIST, LASER, SNIPE e
DINGUE e ampliou atendimento sistemático junto a CLASSE DE VELA JOVEM, ainda eventos do Calendário
Oficial para CLASSE OCEANO. Também melhorou a ESTRUTURA DO CLUBE COM NOVOS
EQUIPAMENTOS.
Destacamos neste projeto a manutenção da estrutura técnica/operacional concebida
anteriormente para realização dos eventos e consecução dos objetivos, moldando novamente uma
temporada estadual/brasileira de etapas de competições de vela sediadas no clube, e neste projeto
especificadamente, ainda AMPLIAMOS uma modalidade esportiva conforme destacado em Plano de
Trabalho: “A PESCA ESPORTIVA”.
Para consecução dos objetivos e metas pactuados do projeto indicamos em Plano de Trabalho
aprovado e necessidade de contratação de sérvios e aquisição de alguns itens, entre eles: 08 boias para
regatas, 05 barcos tipo OPTIMIST, dezenas de troféus e medalhas para premiação (vela e pesca),
camisetas para os eventos, ainda disponibilizado estrutura para manutenção de todos os equipamentos
adquiridos nos projetos anteriores (barcos, botes com motor, boias, rádios e GPS), e, também estrutura
para abastecimento das embarcações (combustível náutico).
Vale destacar a arbitragem juria contratada para mediação dos eventos, a qual, como já
comprovamos no PROCESSO Nº 58701.002408/2015-93, foi mesma responsável pela arbitragem nos
Jogos Olímpicos realizados na cidade Rio de janeiro em 2016.

Desta forma, conseguimos realizar 02 (duas) TEMPORADAS DE COMPETIÇÕES DE VELA e PESCA
ESPORTIVA nos anos de 2017 e 2018, aos quais integraram os Calendários oficiais de suas respectivas
modalidades esportivas no Estado de Santa Catarina.
De tal modo, conseguimos que o OBJETO PRINCIPAL fosse alcançado, que foi a execução do
CALENDARIO NAUTICO ESPORTIVO OFICIAL DE SANTA CATARINA EM 2017 E 2018, composto por
ETAPAS, ESTADUAIS e NACIONAIS, de vela e pesca esportiva devidamente reconhecidos no CALENDARIO
OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA, ainda pela FEDERAÇÃO ESTADUAL DE VELA DE
SANTA CATARINA e pela FEDERAÇÃO ESTADUAL DE PESCA ESPORTIVA DE SANTA CATARINA.
Além disso, conseguimos dar continuidade e ampliar o trabalho técnico sistemático diretamente
com velejadores, onde para tanto contratamos conforme proposto em Plano de Trabalho aprovado 04
(quatro) professores para Escola de Vela técnicos de vela, onde 01 (um) ficou com trabalho específico
para a classe de Vela Jovem (monotipos), ainda 01 (um) Técnico de rendimento para Classe OPTIMIST,
totalizando 05 profissionais para vela contratados, destacando, com todos os seus encargos incluídos nos
custos dos mesmos.
Também conforme declarado no processo em tela, o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da
Ilha manteve um Coordenador Técnico para acompanhamento do projeto sem qualquer ônus para o
mesmo.
Assim sendo, a execução do projeto consolidou ainda mais o número de classes de vela atendidas
pelo Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha (ICSC-VI): Snipe, Optimist, Laser, Dingue e Oceano*
(*esta última pelas etapas de vela realizadas), e ampliou o trabalho junto a VELA JOVEM.
O trabalho conjunto e o empenho de toda a equipe continuam mantendo o clube como uma
referência no desenvolvimento de projetos esportivos incentivados, para a vela nacional, o que pode ser
comprovado
atualmente
pelas
redes
sociais,
(https://www.facebook.com/pg/icscveleiros/photos/?ref=page_internal), onde diversos Iates
Clubes do Brasil iniciaram trabalhos similares ao que fazemos aqui em Santa Catarina para vela e pesca
esportiva, após apreciarem nosso trabalho.
O esforço do Clube continua sendo enorme, e será cada vez maior, na busca pela excelência junto
aos trabalhos desenvolvidos. Para isso, conta e vem contando com a participação de todos (atletas, pais e
dirigentes), sendo referência para o esporte de vela no Brasil, ainda iniciamos o fomento da pesca
esportiva.
Destacamos inclusive que o Ministério do Esporte promoveu em sua página na internet, diversas
matérias destacando as ações do projeto, ainda acompanhou todos os detalhes, dando respaldo e
transparência ao processo, a fim de que a sociedade, a imprensa e os órgãos de controle, monitorem os
investimentos públicos que ocorreram (recebemos visita técnica do Ministério do Esporte em junho de
2017, na época do Sr. Newton Ushida).
O Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03, contou com os patrocínios das empresas ENGIE Energia,
CLEMAR Engenharia, SOFTPLAN, DIPRAPE e NORTOX, ainda dos patrocinadores pessoa física Senhor
Umberto Gobbato e Homero Gorafallis Ribeiro.

Fonte:
http://esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/57459-veleiros-da-ilhapromoverao-26-eventos-por-meio-da-lei-de-incentivo-ao-esporte

Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/58010-por-meio-da-lei-deincentivo-ao-esporte-iate-clube-de-santa-catarina-promove-regata-de-vela-oceanica

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO
1.1 Do valor captado e do prazo de vigência do projeto
O Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03 obteve captação de recursos no importe de R$
718.000,00, perfazendo assim 39,36% do valor inicialmente aprovado, tendo seu inicio de execução
autorizado em 19 de abril de 2017, com seu término previsto inicialmente para 30 de abril de 2018,
conforme TERMO DE COMPROMISSO celebrado entre o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha e o
Ministério do Esporte.
Em março de 2018 através do Ofício Nº 048/2018, solicitamos ao Ministério do Esporte o
REMANEJAMENTO para utilização de recursos de saldo de economia de alguns itens e PRORROGAÇÃO de
prazo de execução, em virtude de ao considerarmos o saldo remanescente do projeto (economia + saldo
de aplicação financeira) vislumbramos a época, a possibilidade de AMPLIAR O PROJETO em tela,
REALIZANDO/ADICIONANDO MAIS 06 COMPETIÇÕES DE VELA, com toda estrutura proposta
inicialmente no projeto, sendo de suma importância para o Calendário Oficial de Vela no Estado de Santa
Catarina, o que foi prontamente autorizado pelo Ministério do Esporte, conforme preconiza a os Artigos
37 e 38 da PORTARIA Nº. 120, DE 03 DE JULHO DE 2009.
É importante destacar que por meio de uma boa gestão dos processos de cotação prévia, que
ofereceu ampla e disputada concorrência entre os participantes, conseguimos considerável economia de
alguns itens do projeto (conforme “Planilha de Remanejamento” aprovada), o que nos proporcionou
solicitar a prorrogação de prazo de execução do projeto, a qual foi aprovada, indicando o prazo final de
execução do projeto em 30/06/2018.
Esta situação proporcionou ao projeto à REALIZAÇÃO DE MAIS 06 (seis) ETAPAS DO
CALENDÁRIO OFICIAL DE VELA NO ESTADO DE SANTA CATARINA, em 2018, ainda ampliar os serviços
de manutenção das embarcações e adquirir mais equipamentos.
Na sequencia em virtude da ultima competição indicada no aditivo terminar após o primeiro
prazo solicitado, ou seja, (30/06/2018), solicitamos que fosse possível prorrogar o projeto, o que foi
prontamente autorizado pelo Ministério do Esporte, indicando o prazo final de execução em
31/07/2018.

LOGOMARCA CRIADA
PARA O PROJETO

LINHA DO TEMPO – RESUMO DAS AÇÕES DO PROJETO/ ATIVIDADES REALIZADAS/ EXECUÇÃO –
PERÍODO DE 20 DE ABRIL DE 2017 A 31 DE JULHO DE 2018.
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1.2 Considerações Iniciais
Os procedimentos de execução abaixo buscaram organizar os documentos no dia a dia, com vistas
à prestação de contas FINAL do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis
– ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Como já destacamos em Relatório Parcial de Cumprimento do Objeto devidamente aprovado pelo
Ministério do Esporte, a rigor, a prestação de contas teve início na elaboração do projeto, uma vez que o
grau de detalhamento, a sequência e concatenação lógica das ações, a pesquisa de preços de bens e
serviços, a definição dos perfis e os quantitativos dos recursos humanos necessários ao longo do projeto
aconteceram neste momento.
Destacamos no projeto, os recursos humanos envolvidos: técnicos/professores e árbitros de vela,
os quais foram fundamentais e que suas atuações refletiram diretamente na qualidade da execução dos
trabalhos. De igual forma, as organizações sistemáticas dos documentos, verificadas a seguir, a sua
conformidade e correção de preenchimento, irão tornar essa prestação de contas FINAL de fácil e lógica
análise, com detalhadas informações gerenciais que demostraram a seguir, a condução segura do projeto
em tela.
1.3 O Projeto e Objetivos alcançados
O presente projeto conseguiu como objeto, a continuidade e ampliação dos trabalhos
desenvolvidos pelo clube junto a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, AGORA EM SUA QUINTA FASE, onde
complementamos e ampliamos a estrutura técnica já concebida nos projetos anteriores, melhorando
ainda mais as condições de estrutura na organização e desenvolvimento dos eventos náuticos esportivos
(sendo 27 eventos de vela e 5 de pesca totalizando 32 eventos – 26 (vinte e seis) do projeto inicial + 06
(seis) do Termo Aditivo), voltados para as modalidades de vela e pesca esportiva, que compuseram o
Calendário Esportivo Náutico da cidade de Florianópolis durante os anos de 2017 e 2018 (até julho de
2018), com toda estrutura adequada para o seu desenvolvimento. Também ampliando a capacidade
técnica com o aumento do numero de professores e aulas de nossa ESCOLA DE VELA e começo do
trabalho junto a VELA JOVEM.
EVENTOS REALIZADOS:
Memória de cálculo executada dos eventos
 26 (vinte e seis) eventos do Plano de Trabalho inicial, sendo 21(vinte e um) eventos da
modalidade de vela + 05(cinco) evento da modalidade de pesca esportiva.
1 – (29 e 30.04.2017) 2ª etapa Copa Veleiros de Monotipos;
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
2 – (06 e 07.05.2017) Regata Solitário (1ª etapa Copa Flotilha – Classe Oceano);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
3 – (06 e 07.05.2017) Campeonato de Pesca 2016/2017 (evento 01);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
4 – (13 e 14.05.2017) Regata Ele e Ela (2ª etapa Copa Flotilha);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
5 – (20 e 21.05.2017) 3ª etapa Copa Veleiros de Monotipos;
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha

6 – (27 e 28.05.2017) Regata Tripulação (3ª etapa Copa Veleiros de Oceano/ Flotilha);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha;
7 – (10 e 11.06.2017) 4ª etapa Copa Veleiros de Monotipos;
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
8 – (24 e 25.06.2017) Regata Lineares (4ª etapa Copa Veleiros de Oceano);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
9 – (19 e 20.08.2017) 5ª etapa Copa Veleiros de Monotipos;
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
10 – (26 e 27.08.2017) Regata Baía Sul/ Guilherme Stark Bernard (5ª etapa Copa Veleiros de Oceano);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
11 – (16 e 17.09.2017) Regata Arquipélago/Porto Belo (6ª etapa Copa Veleiros de Oceano);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
12 – (23 e 24.09.2017) 6ª etapa Copa Veleiros de Monotipos;
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
13- (07 e 08.10.2017) Regata Marejada (7ª etapa Copa Veleiros de Oceano);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
14- (21 e 22.10.2017) Campeonato de Pesca 2017 (evento 02);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
15- (28 e 29.10.2017) 7ª etapa Copa Veleiros de Monotipos;
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
16 - (11 e 12.11.2017) Regata Mormaii (8ª etapa Copa Veleiros de Oceano);
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
17- (18 e 19.11.2017) 8ª etapa Copa Veleiros de Monotipos;
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
18- (25 e 26.11.2017) Campeonato de Pesca 2017 (evento 03);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
19-16 - (30/11 e 01.12.2017) Regata Aniversario do Clube (Classes Oceano e Monotipo);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
20 - (02 a 05.12.2017) Regata Volta a Ilha (Fechamento Copa Veleiros de Oceano 2017);
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
21- (09 e 10.12.2017) 9ª etapa Copa Veleiros de Monotipos (fechamento temporada Monotipos 2017);
Local: Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha

22- (20 e 21.01.2018) Campeonato de Pesca 2017 (evento 04);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
23- (02 a 04.02.2018) Regata Circuito Oceânico (Abertura da Copa Veleiros de Oceano 2018);
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
24 - (03 e 04.03.2018) Regata Fortalezas (2ª etapa Copa Veleiros de Oceano);
Local: Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
25 - (10 e 11.03.2018) Campeonato de Pesca 2017 (evento 05);
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
26- (17 e 18.03.2018) 1ª etapa Copa Veleiros de Monotipos 2018 (abertura temporada Monotipos 2018);
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha

EVENTOS REALIZADOS NO ADITIVO
Memória de cálculo executada dos eventos
 06 (seis) eventos do Plano de Trabalho aprovado no Termo Aditivo.
27- (24 e 25.03.2018) Regata Cidade de Florianópolis (3ª etapa Copa Veleiros de Oceano);
Local: Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
28- (14 e 15.04.2018) 2ª etapa Copa Veleiros de Monotipos 2018;
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
29 - (19 e 20.05.2018) 3ª etapa Copa Veleiros de Monotipos 2018;
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
30 - (05, 12 e 26.05.2018) Copa Flotilha (foram três eventos/regatas em um: Solitário, Ele & Ela e
Tripulação (4ª etapa Copa Veleiros de Oceano);
Local: Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
31- (09 e 10.06.2018) 4ª etapa Copa Veleiros de Monotipos 2018;
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
32-(30/06 e 01.07.2018) Regata Lineares (4ª etapa Copa Veleiros de Oceano);
Local: Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha

CLÍNICAS REALIZADAS
1- Aprendendo Regras de Vela com Ricardo Navarro – dia 23.05.2017
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
2- Projeto Praia Limpa – dias 10.06.2017
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha

3- Palestra Expedição Oriente, com Vilfredo Schürmann – dias 05 e 26.09.2017
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
4- Projeto Colônia de Férias – Aprendendo Novas Velas – de 22 a 26.01/2018
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
Desta forma, através da realização de 27 eventos de vela, e 05 eventos de pesca esportiva, que
compuseram o Calendário Esportivo Náutico da cidade de Florianópolis (+ 06 eventos do Termo
Aditivo) conseguimos reforçar ainda mais o reconhecimento e a valorização dessas modalidades
praticadas na ilha de Florianópolis/SC, elevando-as a condição de patrimônio esportivo/cultural da
cidade, valorizando suas características, como havíamos mencionado em Plano de Trabalho aprovado,
podendo ser comprovado pelo vasto material informativo anexado a este Relatório Final de Cumprimento
de Objeto.
E como poderemos comprovar no decorrer deste relatório, conseguimos concretizar esse
objetivo, garantindo a realização de todos os eventos programados inicialmente, além disso superar o
pactuado com o aditivo aprovado, como também conseguimos a manter toda estrutura técnica para as
classes de vela OPTIMIST, LASER, SNIPE e DINGUE, ainda, ampliando o atendimento para as CLASSES DE
VELA JOVEM, ESCOLA DE VELA e CLASSE OCEANO, também aumentar a estrutura do clube com novos
EQUIPAMENTOS para o desenvolvimento do trabalho junto à modalidade de vela formativa.
Destacamos que mesmo o projeto executado ajustado ao valor captado, conseguimos estruturar
uma temporada de competição, não comprometendo o seu objeto principal que foi a realização do
calendário náutico estadual dos anos de 2017 e 2018 (até o final do primeiro semestre). Também, o
projeto continuou tendo seu reconhecimento institucional como o “CALENDARIO ESTADUAL OFICIAL DE
VELA DE SANTA CATARINA e ”CALENDARIO ESTADUAL OFICIAL DE PESCA ESPORTIVA DE SANTA
CATARINA”, ainda, como informamos em Plano de Trabalho, mantivemos etapas de cunho nacional
(eventos reconhecidos no calendário da Confederação Brasileira de Vela e pela Federação Estadual de
Vela – Copa Sul Master 2018 de Laser e Circuito Oceânico 2018). Igualmente esta ocorrendo para PESCA
ESPORTIVA.
Conseguimos ir ao encontro do que preconizamos inicialmente junto a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte, qual seja, de ter continuado conquistando investimento do setor privado junto ao esporte, haja
vista a continuidade de muitos patrocinadores do ano anterior neste projeto e a reconquista de outros
que já foram parceiros, ainda a conquista novos de parceiros.
Não obstante, poderemos perceber no decorrer deste Relatório Final de Cumprimento de Objeto
que conseguimos ajustar o projeto a realidade financeira no momento da execução, respeitando todos os
requisitos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, mas principalmente, sem que o objeto inicial proposto
fosse transformado.
O PROJETO CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - CIDADE DE FLORIANÓPOLIS – ano 2
proporcionou um trabalho afinado entre as áreas físico/ técnica/ operacional, que, como asseguramos em
Plano de Trabalho pactuado, nos continua confirmando ser o grande segredo para a boa execução do
projeto, ainda proporcionou a continuidade do desenvolvimento de pequenos (crianças) e grandes
(crianças e adultos) atletas de vela.

Não podemos deixar de mencionar que as raias de Jurere/SC e do Centro da Ilha, são
fundamentais para o trabalho técnico desenvolvido junto aos atletas, reconfirmando nossa avaliação de
que são as melhores raias de treino, formação e competição do país.
Com a nossa preocupação em alcançar o melhor rendimento possível, os atletas se submeteram a
grandes esforços concentrados. Diante da continuidade deste cenário, o trabalho com a vela nas Classes
OPTIMIST, VELA JOVEM, SNIPE, LASER, DINGUE e OCEANO, evoluiu consideravelmente em relação ao
projeto anterior tanto na parte técnica, quanto na sua preparação física dos atletas. No aspecto técnico
pedagógico o projeto continuou visando diretamente à formação, o rendimento e a performance, nas
competições náuticas (VELA E PESCA ESPORTIVA), o que resultou diversas conquistas importantes de
todos os atletas/beneficiados envolvidos.
Em relação aos objetivos específicos afirmamos que conseguimos alcança-los integralmente até o,
sendo que:
- Viabilizamos as condições necessárias de estrutura (pagamento) de juria/juízes de vela, para condução
da atuação dos participantes nos eventos;
- Viabilizamos as condições necessárias de estrutura de premiação e homenagem aos participantes dos
eventos (atletas, técnicos, equipe de apoio e juria/juízes de vela);
- Viabilizamos as condições necessárias de estrutura em água (no mar), para competição e
acompanhamento de técnicos dos atletas, equipes de apoio, atletas e juízes em competição, com
equipamento adequado;
- Oferecemos e oportunizamos a participação de atletas de vela esportivos em competições /eventos de
alto nível técnico em 2017 e 2018;
- Viabilizamos as condições necessárias de suporte/material de apoio /abastecimento de embarcações
em competições (através da aquisição combustível náutico);
-Viabilizamos estrutura de recursos humanos para continuidade dos treinos e trabalhos técnicos, ainda
para organização e desenvolvimento dos eventos, voltados para as modalidades de vela (através de
contratação instrutores/técnicos de vela e juria) e pesca esportiva (juria);
- Promovemos durante todo o projeto o ensino e prática de diferentes modalidades de vela, conforme
pode ser verificado no grande acervo de fotos, que fazem parte deste Relatório Parcial de Cumprimento
de Objeto, ainda iniciar o fomento através do apoio a competições de pesca esportiva no Estado de Santa
Catarina;
E como havíamos esquadrinhado em Plano de Trabalho, continuamos elevando o patamar para
organização de eventos náuticos voltados à vela e agora para pesca esportiva no Estado de Santa Catarina
e no Brasil, se firmando como referência nesta área de atuação no país, REFLETINDO DIRETAMENTE
PARA O CRESCIMENTO E DEMOCRATIZAÇÃO DESSAS MODALIDADES (vela e pesca esportiva), através da
construção de um cenário com estrutura adequada e postura profissionalizada.
Comprovamos esta afirmação através de nossas redes sociais, onde pode-se verificar que muitos
Iates Clubes do pais vem se assemelhando na divulgação de seus trabalhos em relação ao nosso que já é
realizado a mais de 5 anos junto a Lei Federal de Incentivo ao Esporte.
Ainda, continuamos a estruturar uma ação diferencial para o turismo esportivo, com a realização de
grandes eventos esportivos para o Estado de Santa Catarina em um período pós Olímpico, ainda, estamos

continuando a fomentar com a execução do projeto os esportes a vela e a pesca esportiva como meio de
aprendizado do mar, incentivando a cultura da qualidade de vida da comunidade local, através de sua
cultura para o mar, seja durante os eventos ou precedendo a eles. Também, conseguimos continuar a
municiar toda estrutura e organização para o treinamento dos velejadores em 2017 e 2018, onde
continuamos a conquistar relevantes resultados nas competições participadas fora do Estado de Santa
Catarina, ainda de forma eficaz e com grande qualidade técnica. Através de planejamento, com base na
leitura desses resultados, realizamos todo o programa do treinamento traçado em periodização de ações
técnicas; resultado = boa performance dos atletas.
 Três velejadores do ICSC garantem vagas nas competições internacionais de Optimist

Fonte:http://icsc.com.br/noticia/tres-velejadores-do-icsc-garantem-vagas-nas-competicoesinternacionais-de-optimist/
Acima atletas do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, beneficiados pelo projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - CIDADE DE FLORIANÓPOLIS – ano 2, participando de
competições nacionais e internacionais além das etapas do projeto, com destaque na conquista do
pódio por equipe.
Em todo o processo, a equipe técnica realizou todos os controles dos treinamentos e
acompanhamento dos atletas e sua participação nos eventos, monitorando sempre o desempenho dos
velejadores. Durante as competições os atletas tiveram acompanhamento diferenciado, no qual foi
montada toda uma programação para que, durante as competições, os velejadores se sentissem na sua
melhor condição física e mental possível para atingir seus objetivos.
Este acompanhamento foi planejado e montado de acordo com as competições apresentadas em
Plano de Trabalho pactuado.
Todos estes cuidados fizeram a diferença na obtenção dos objetivos e resultados junto aos
velejadores, pois, conseguimos dar continuidade aos trabalhos e garantir uma melhora significativa no
condicionamento físico e técnico aos atletas durante toda execução do projeto, continuando a fixar um
novo referencial de trabalho junto à vela, no caso das atividades sistemáticas de aulas e treinos.
Portanto, como afirmamos na proposta pactuada, asseguramos a continuidade e estruturamos
melhor os trabalhos junto à vela em 2017 e 2018, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento das
classes de vela OPTIMIST, VELA JOVEM, SNIPE, LASER, DINGUE e OCEANO do Iate Clube de Santa

Catarina Veleiros da Ilha, consequentemente para esse importante esporte para o país. TAMBÉM
INICIAMOS ESSA CONQUISTA PARA PESCA ESPORTIVA, HAJA VISTA QUE A MODALIDADE INICIOU
NESTE PROJETO.
Para que tudo isso fosse possível, o projeto em tela teve a utilização dos recursos da lei para a
contratação de profissionais que trabalharam diretamente com os atletas, ainda para viabilizar uma
estrutura imperiosa para treinamento (equipamentos), também para efetiva realização de competições
estaduais e nacionais, ações estas que estarão detalhadas na sequência deste relatório.
1.4 Das finalidades previstas pactuadas e executadas até o presente momento
A) Continuamos a complementar a estrutura técnica já concebida nos projetos anteriores (SLIE n°.
0903149-99, SLIE n°. 1204737-63, SLIE n°. 1306895-48 e SLIE n°. 1509512-64);
B) Contribuímos PARA A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS JÁ DESENVOLVIDOS, agora melhorando
as condições de estrutura na organização e desenvolvimento dos eventos náuticos esportivos,
voltados para a modalidade de vela e pesca esportiva, viabilizando estrutura de recursos humanos
para continuidade dos treinos e trabalhos técnicos, ainda para acompanhar os atletas do clube e
auxiliar na organização e desenvolvimento dos eventos náuticos esportivos (através de
contratação de instrutores/técnicos de vela e juria);
C) Os recursos Humanos tiveram o objetivo de elaboração, planejamento, organização da
programação dos treinos e preparação e acompanhamento dos atletas para os eventos (antes,
durante e depois), portanto, estiveram disponíveis/atuando durante todo o período de pactuado
para ação no projeto;
D) Mensuramos e descrevemos os resultados obtidos dos atletas durante treinos e competições,
conforme Súmula dos eventos, planos de aulas, relatórios de arbitragem, entre outros,
documentos esses devidamente integrados a esse relatório e também disponibilizados em nossa
pagina da internet: www.icsc.com.br e em nossas páginas das redes sociais: FACEBOOK e
INSTAGRAM.
1. 5 Metas Qualitativas – Propostas x Resultado alcançado:
META 1 –Contribuir para melhorar o nível técnico dos eventos de vela e pesca no Estado de Santa
Catarina - afirmamos que proporcionar a vivência junto a eventos estruturados, com programação
adequada, e também coma participação de um grande número de competidores, aumentaria as
possibilidades de competição entre os participantes do projeto, pois inferiria uma realidade de
competição dos mais diferentes níveis técnicos, ainda, faria com que os participantes pudessem estar
ganhando experiência em relação a seu próprio nível técnico, com a realização de um calendário definido,
fato este fundamental quando falamos em desporto de rendimento.
Fonte para comprovação além dos documentos anexos: http://icsc.com.br/noticia/semana-deintensivos-com-alunos-da-escola-de-vela-termina-com-sucesso/
INDICADOR: sugerimos como indicador a obtenção de resultados nas regatas e nas competições as quais
os alunos e atletas iriam participar, tendo como comparativo a melhora no ranquing estadual de sua
respectiva modalidade em relação ao ranquing do ano anterior. Neste aspecto podemos afirmar que
ATINGIMOS A META ESTABELECIDA e muitos dos nossos atletas beneficiados com o projeto

melhoraram sua participação no campeonato estadual em relação ao ano anterior conforme pode
ser verificado na sumula final da temporada 2017, portanto meta alcançada. Também podemos
comprovar essa melhora com a convocação de nossos atletas atendidos no ano anterior em
competição para representar nosso país, conforme já relatado neste relatório e comprovado no
link a seguir. Fonte para comprovação além dos documentos anexos:http://icsc.com.br/noticia/tresvelejadores-do-icsc-garantem-vagas-nas-competicoes-internacionais-de-optimist/
A obtenção de resultados nos eventos de pesca esportiva foram comparados aos resultados obtidos em
relação ao ano anterior (acerca do peso, quantidade e tamanho do peixe pescado). O
ranqueamento/resultado final pode ser verificado em nossa pagina na internet e no grande
acervo de documentos apensados neste relatório entre eles sumula final dos eventos de pesca,
portanto ATINGIMOS A META ESTABELECIDA.
Diversificação de participação de atletas, podendo ser de fora (outras agremiações) que ocupam posições
de destaque no ranquing nacional e estadual em suas respectivas classes e categorias (para ambas as
modalidades deste projeto – pesca e vela). Quantitativo de participação de atletas de outras
agremiações foi significativo, como pode ser comprovado nas inscrições dos eventos, portanto
ATINGIMOS A META ESTABELECIDA.
LINHA DE BASE: O número de inscrições e embarcações participantes (de vela e pesca) e, nível de
disputa entre os atletas foi maior este ano, podendo ser verificado nas sumulas anexas e resultados finais
dos eventos. Os comprovantes da meta, como as inscrições e embarcações participantes (de vela e
pesca), e resultados finais dos eventos seguem anexo a este relatório.
VERIFICADOR: Relatório do evento emitido pela comissão técnica (professores do Projeto/ Planos de
Aula) com avaliação dos alunos/atletas e resultados obtidos, relatório de mensal acerca do
desenvolvimento dos atletas/alunos de vela em aula, comparativo com os resultados do ano anterior em
relação à pesca esportiva e quantidade de participação de outras agremiações/ participantes.
Fonte para comprovação além dos documentos anexos: http://icsc.com.br/noticia/simrad-de-paulococchi-pesca-o-maior-peixe-da-ultima-etapa-do-campeonato-de-pesca/
Fonte: http://icsc.com.br/noticia/dourado-de-9kg-e-o-destaque-da-etapa-pescador-fabiano-dalsenter/
As inscrições e embarcações participantes (de vela e pesca), e resultados finais dos eventos
seguem anexo a este relatório.
Destacamos por fim que em assim como ocorreu no projeto anterior tivemos como participantes a “nata”
da vela nacional, exemplos são a participação dos atletas Olímpicos Bruno Fontes, Marcelo Reitz, Alex
Veeren, Matheus Dellagnelo entre outros nas regatas do projeto, ainda apresentamos em média por
evento 29,19 embarcações participantes, por evento em relação as 22,2 do projeto passado, um número
expressivo de aumento na participação de embarcações por evento para a modalidade de vela e agora
pesca esportiva.
Também indicamos para base deste calculo o número de inscrições e embarcações participantes.
Tivemos em 2016/2017 (projeto anterior) 20 eventos realizados, com um total = 444 embarcações
inscritas e 1556 inscrições de atletas.
Neste projeto 2017/2018, tivemos 36 eventos realizados, com um total = 1051 embarcações inscritas e
2753 inscrições de atletas (em anexo em documentos comprobatórios), ou seja um percentual de mais de
150% de aumento efetivo da participação de atletas no projeto.
META 2 –Contribuir para formação de novos alunos/atletas de vela e pescadores esportivos e para
a democratização das modalidades - afirmamos com toda convicção, tendo como referencia capacidade
técnica operacional do Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha, que através do acesso aos esportes
náuticos, conseguimos formar novos velejadores e pescadores esportivos. Os esportes que envolvem
embarcação detêm a sua navegabilidade, conteúdo teórico o qual atrelado à prática é instrumento de
formação e educação. Uma vez que são imprescindíveis os conhecimentos de Geografia (pontos cardeais,

regimes de ventos, pontos de referências) Matemática (cálculo estimativo de posicionamentos, projeções
geométricos para definições de percursos, etc), Português (interpretação, compreensão e aplicação de
regras), Física (percepção das forças resultantes e dos pontos de equilíbrio da embarcação) e Biologia
(reconhecimento e preservação dos microambientes e nas regiões de navegação), entre outros. A
exigência dessa universalidade de conhecimentos, incluindo habilidades de comunicação e argumentação,
é componente fundamental da construção do saber para aprendizes jovens e adultos que, de forma
motivada, adquirem, desde muito cedo, uma excelente percepção da realidade e da importância do seu
papel para modalidade que escolheu. A necessidade da aplicação desses conhecimentos ocorre de modo
espontâneo e gradativo, na medida em que os iniciantes despertam para as necessidades de melhorar seu
desempenho, ao grau que avançam nos conhecimentos passarão a observar o desempenho dos
concorrentes e elaborar estratégias para obter melhores colocações nas disputas, dentro de um clima de
saudável competitividade, e esse fator é fundamental na consecução dos objetivos, uma vez que devemos
incentivar o atleta a pensar como atleta. Quando falamos em novo conhecimento, o qual se fundamenta
nas características do estado de Santa Catarina, que tem em sua essência o conhecimento sobre o mar e
suas condições, portanto é uma meta mensurável, pois teremos como indicador a produção de
conhecimento deste projeto aferida por seus relatórios técnicos, realizados pela comissão técnica
indicada. Realizamos 4 clínicas de conhecimento alinhadas as atividades sistemáticas(treinos) e os
eventos, onde tivemos a participação tanto de velejadores como pescadores esportivos, palestras
que incluíram atividades praticas e conhecimento, o que nos faz afirmar que a meta foi atingida.
INDICADOR: Procura para vagas no projeto e procura para inscrições nos eventos superou o quantitativo
em relação ao projeto anterior, verificado e apresentado nas metas quantitativas
LINHA DE BASE: inscrições e embarcações participantes.
VERIFICADOR: Relatórios mensais acerca do desenvolvimento dos alunos/atletas, Relatórios de
participação nas clínicas educacionais e Relatórios dos eventos avaliando as condições de participação
dos pescadores esportivos (atitudes com relação ao meio ambiente e modo de devolução do peixe
pescado no mar).
Os comprovantes da meta, como as inscrições e embarcações participantes (de vela e pesca), e
resultados finais dos eventos seguem anexo a este relatório.
Destacamos por fim que em assim como ocorreu no projeto anterior tivemos como participantes a “nata”
da vela nacional, exemplos são a participação dos atletas Olímpicos Bruno Fontes, Marcelo Reitz, Alex
Veeren, Matheus Dellagnelo entre outros nas regatas do projeto, ainda apresentamos em média por
evento 29,19 embarcações participantes, por evento em relação as 22,2 do projeto passado, um número
expressivo de aumento na participação de embarcações por evento para a modalidade de vela e agora
pesca esportiva.
Também indicamos para base deste calculo o número de inscrições e embarcações participantes.
Tivemos em 2016/2017 (projeto anterior) 20 eventos realizados, com um total = 444 embarcações
inscritas e 1556 inscrições de atletas.
Neste projeto 2017/2018, tivemos 36 eventos realizados, com um total = 1051 embarcações inscritas e
2753 inscrições de atletas (em anexo em documentos comprobatórios), ou seja um percentual de mais de
150% de aumento efetivo da participação de atletas no projeto.
META 3 –Contribuir para o ensino e aplicação das formas de segurança nos eventos (boias,
flutuadores, colete salva, vidas, etc) - participar de eventos não é só estar na competição ou presente
nos treinos é ter conhecimento sobre regras e normas de segurança no mar, assim incluso nos trabalhos
técnicos teremos avaliações teóricas periódicas com os participantes acerca sobre segurança na atividade
esportiva marítima, portanto será mensurável, pois além das provas teóricas, os relatórios técnicos
indicaram assimilação dos conhecimentos de segurança quando da participação dos atletas em eventos.
INDICADOR: Diminuição de acidentes nos eventos em relação ao ano anterior.

LINHA DE BASE: Número de acidentes /ocorrências registradas nos eventos
VERIFICADOR: Relatório de acidentes e ocorrências no evento, com comparativo ao ano anterior (em
anexo aos documentos das regatas e torneios de pesca esportiva).
Em relação a meta acima realizamos 4 palestras/clinicas com o renomado arbitro árbitro de vela,
coordenador de arbitragem da ultima Olimpíada senhor Ricardo Navarro e também
palestra/clinica com o renomado velejador Vilfredo Shurmann, onde tivemos significativo
trabalho voltado a regras e segurança no mar, quanto aos comparativos, podemos dizer que o
número de reclamações/protestos nos eventos diminuiu em relação ao ano anterior, o que nos faz
afirmar que a meta foi atingida.Tivemos também o evento “Praia Limpa”, e “Conhecendo Novas
Velas”, este ultimo realizado em nossa colônia de vela.
Fonte de Comprovação além da documentação anexa: http://icsc.com.br/noticias/?pg=13
Destacamos por fim que em assim como ocorreu no projeto anterior tivemos como participantes a “nata”
da vela nacional, exemplos são a participação dos atletas Olímpicos Bruno Fontes, Marcelo Reitz, Alex
Veeren, Matheus Dellagnelo entre outros nas regatas do projeto, ainda apresentamos em média por
evento 29,19 embarcações participantes, por evento em relação as 22,2 do projeto passado, um número
expressivo de aumento na participação de embarcações por evento para a modalidade de vela e agora
pesca esportiva.
Também indicamos para base deste calculo o número de inscrições e embarcações participantes.
Tivemos em 2016/2017 (projeto anterior) 20 eventos realizados, com um total = 444 embarcações
inscritas e 1556 inscrições de atletas.
Neste projeto 2017/2018, tivemos 36 eventos realizados, com um total = 1051 embarcações inscritas e
2753 inscrições de atletas (em anexo em documentos comprobatórios), ou seja, um percentual de mais de
150% de aumento efetivo da participação de atletas no projeto.
META 4 –Contribuir para ensino e aplicação das regras, julgamentos de infrações e aceitabilidade
de penalidades em relação as modalidades propostas(vela e pesca esportiva) - como informado na
Meta 3 não é só estar na competição ou presente nos treinos é ter conhecimento sobre regras e normas da
competição, assim incluso nos trabalhos técnicos teremos avaliações teóricas periódicas com os
participantes acerca sobre regras das competições e posturas, portanto será mensurável, pois além
eventos os relatórios técnicos indicaram assimilação das regras quando da participação, podendo ser
mensurado também caso haja registro de alguma infração ou penalidade durante a execução do projeto.
INDICADOR: Diminuição do numero/média de infrações dos alunos/atletas nos eventos/competições
LINHA DE BASE: Número de acidentes /ocorrências registradas nos eventos
VERIFICADOR: Relatório final de evento emitido pelos árbitros acerca das infrações/penalidades
cometidas nos eventos/competições (em anexo aos documentos das regatas e torneios de pesca
esportiva).
Em relação a meta realizamos palestras/clinicas com o renomado arbitro árbitro de vela,
coordenador de arbitragem da ultima Olimpíada senhor Ricardo Navarro e também
palestra/clinica com o renomado velejador Vilfredo Shurmann, onde tivemos significativo
trabalho voltado a regras e segurança no mar, quanto aos comparativos, podemos dizer que o
número de reclamações/protestos nos eventos diminuiu em relação ao ano anterior.
Fonte de Comprovação além da documentação anexa: http://icsc.com.br/noticias/?pg=13
Destacamos por fim que em assim como ocorreu no projeto anterior tivemos como participantes a “nata”
da vela nacional, exemplos são a participação dos atletas Olímpicos Bruno Fontes, Marcelo Reitz, Alex
Veeren, Matheus Dellagnelo entre outros nas regatas do projeto, ainda apresentamos em média por
evento 29,19 embarcações participantes, por evento em relação à 22,2 do projeto passado, um número
expressivo de aumento na participação de embarcações por evento para a modalidade de vela e agora
pesca esportiva.

Também indicamos para base deste calculo o número de inscrições e embarcações participantes.
Tivemos em 2016/2017 (projeto anterior) 20 eventos realizados, com um total = 444 embarcações
inscritas e 1556 inscrições de atletas.
Neste projeto 2017/2018, tivemos 36 eventos realizados, com um total = 1051 embarcações inscritas e
2753 inscrições de atletas (em anexo em documentos comprobatórios), ou seja, um percentual de mais de
150% de aumento efetivo da participação de atletas no projeto.
1. 5.1 Metas Quantitativas – Propostas x Resultado alcançado:
META 1 - Realizar 26 eventos esportivos de acordo com proposto no projeto Calendário de
Eventos (sendo 21 eventos de vela e 5 de pesca). (AJUSTADA AO VALOR CAPTADO)
 Eventos realizados = 32 eventos (25% a mais do pactuado) – META SUPERADA EM 25%
LINHA SE BASE: Número de inscrições e embarcações participantes. Também indicamos para base deste
calculo o número de inscrições e embarcações participantes.
 Tivemos em 2016/2017 (projeto anterior) 20 eventos realizados, com um total = 444
embarcações inscritas e 1556 inscrições de atletas.
 Neste projeto 2017/2018, tivemos 36 eventos realizados, com um total = 1051 embarcações
inscritas e 2753 inscrições de atletas (em anexo em documentos comprobatórios), ou seja, um
percentual de mais de 50% de aumento efetivo da participação de atletas no projeto.
Quanto à quantidade de premiação entregue, segue comprovantes em anexo em documentos
comprobatórios.
VERIFICADOR: registro fotográfico, clipagem gráfica e relatório do evento (comprovantes anexos em
documentos comprobatórios).
META 2 - Aumentar em 30 % o numero de participação de velejadores e pescadores esportivos
nos eventos em relação ao Calendário Esportivo do ano anterior ao projeto.
INDICADOR: META SUPERADA EM 145%
Temporada 2016/2017
Temporada 2017/2018
Diferença
Numero de barcos
Numero de barcos
607 embarcações a mais que o
participantes = 444
participantes = 1051
projeto anterior = 145 % a
mais que 2016/2017
LINHA SE BASE: Número de inscrições e embarcações participantes. Também indicamos para base deste
calculo o número de inscrições e embarcações participantes.
 Tivemos em 2016/2017 (projeto anterior) 20 eventos realizados, com um total = 444
embarcações inscritas e 1556 inscrições de atletas.
 Neste projeto 2017/2018, tivemos 36 eventos realizados, com um total = 1051 embarcações
inscritas e 2753 inscrições de atletas (em anexo em documentos comprobatórios), ou seja, um
percentual de mais de 150% de aumento efetivo da participação de atletas no projeto.
Quanto à quantidade de premiação entregue, segue comprovantes em anexo em documentos
comprobatórios.
VERIFICADOR: registro fotográfico, clipagem gráfica e relatório do evento (comprovantes anexos em
documentos comprobatórios).
META 3 - Realizar 03 clínicas de conhecimento de vela e educação ambiental.
INDICADOR: Realização das clínicas e avaliação dos participantes através de prova escrita.
LINHA DE BASE: Número de participantes e participação de escolas municipais.

VERIFICADOR: Resultados das avaliações dos participantes, relatório final da clínica emitido pelo
realizador/palestrante, número de provas realizadas e registro fotográfico.
META SUPERADA EM 01 CLÍNICA: relação de clinicas realizadas (comprovantes fotográficos em
anexo):
1- Aprendendo Regras de Vela com Ricardo Navarro – dia 23.05
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
2- Projeto Praia Limpa – dia 10.06
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
3- Palestra Expedição Oriente, com Vilfredo Schürmann – dias 05 e 26/09
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
4- Projeto Colônia de Férias – Aprendendo Novas Velas – de 22 a 26.01/2018
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
1.6 Considerações finais sobre Objetivos e Metas
O PROJETO CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - CIDADE DE FLORIANÓPOLIS – ANO 2 - Nº SLIE:
1611180-03 - PROCESSO Nº 58701.006673/2016-29, pautou seu objetivo em dois eixos, como informado
na Descrição do Projeto pactuado:
 Na continuidade e ampliação da estrutura já oferecida pelo Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros
da Ilha juntamente com o Ministério do Esporte nos projetos anteriores (Projeto n. SLIE 090314999, Projeto n. SLIE 1204737-63 e Projeto n. SLIE 1509512-64), junto a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte, objetivando estruturar as classes de vela OPTIMIST, SNIPE, LASER, DINGUE ampliando
para ESCOLA DE VELA, VELA JOVEM e OCEANO;
 Realização de 26 eventos de vela e pesca esportiva que compõem o Calendário Esportivo Náutico
da cidade de Florianópolis durante o ano de 2017 e inicio de 2018, com toda estrutura adequada
para o seu desenvolvimento.
Podemos afirmar que conseguimos alinhar os eixos e SUPERAR ambos os objetivos, uma vez que
adquirimos novos equipamentos (barcos OPTIMIST e boias de regata), bem quando, conseguimos
contratar e manter durante a execução do projeto uma equipe técnica constante composta por, Técnico e
Professores de vela para Classe Optimist e Vela Jovem, e também melhorar a estrutura para treinos e
competições com o oferecimento de 27 competições de vela no Estado de Santa Catarina e 05 de
Pesca Esportiva, 32 COMPETIÇÕES, ou seja 06 COMPETIÇÕES A MAIS QUE O PACTUADO
INICIALMENTE, através de uma boa gestão com recursos públicos incentivados. Não obstante,
estamos confirmando a consolidação de uma estrutura definida, com programação e metas mensuráveis,
que vem se mostrando ser o alicerce de todo nosso trabalho, pois fortaleceram os trabalhos da Escola de
Vela e do Núcleo de Vela de Alto Desempenho do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, e,
destacamos, após a execução do projeto conseguimos:
 Aumentar ainda mais o interesse dos atletas do clube em diversas classes, ainda, na participação
das regatas do Estado (essas regatas são consideradas etapas do Campeonato Estadual de Santa
Catarina para vela);
 Continuar a abranger atletas e novos atletas e as próprias classes de vela do clube;
Estas situações podem ser comprovadas pelas matérias e publicações que seguem em anexo a esta
prestação de contas FINAL.

Desta forma, poderemos verificar no ícone, “Comprovantes de Execução” deste relatório, o
trabalho que vem sendo continuado e ampliado pelo Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha,
fomentando a formação de novos velejadores (base) com a ampliação dos trabalhos e a interação entre
atletas e equipe técnica do projeto para vela e o novo trabalho junto a pesca esportiva. Logo, constata-se
claramente a sustentação e superação de todos os objetivos e metas pactuadas em Plano de Trabalho.
Temporada 2016/2017
Numero de barcos
participantes = 444

Temporada 2017/2018
Numero de barcos
participantes = 1051

Diferença
607 embarcações a mais que o
projeto anterior = 145 % a
mais que 2016/2017
 Tivemos em 2016/2017 (projeto anterior) 20 eventos realizados, com um total = 444
embarcações inscritas e 1556 inscrições de atletas.
 Neste projeto 2017/2018, tivemos 36 EVENTOS REALIZADOS, com um total = 1051
embarcações inscritas e 2753 inscrições de atletas (em anexo em documentos comprobatórios),
ou seja, um percentual de mais de 150% de aumento efetivo da participação de atletas no
projeto.

COMPARATIVO ENTRE AS REGATAS NOS ULTIMOS 3 ANOS – FORAM 2 PROJETOS INCENTIVADOS
ANO /QUANTIDADE
DE BARCOS ATLETAS
2016

2017

2018

PERCENTUAL

%

REGATA/CLASSE

Fortalezas/Oceano

-Quantidade de Barcos = 10

-

-Quantidade de Barcos = 20

+100%
+65,21%

-Inscrições/ participantes = 60
-Quantidade de Barcos = 10

-Quantidade de Barcos = 07

-Inscrições/ participantes = 92
-Quantidade de Barcos = 10

-Inscrições/ participantes = 10
-Quantidade de Barcos = 08

-Inscrições/ participantes = 07
-Quantidade de Barcos = 08

-Inscrições/ participantes = 10
-Quantidade de Barcos = 11

+37%

-Inscrições/ participantes = 16
-Quantidade de Barcos = 46

-Inscrições/ participantes = 16
-Quantidade de Barcos = 48

-Inscrições/ participantes = 22
-Quantidade de Barcos = 79

+38%
+29%

-Inscrições/ participantes = 64
-Quantidade de Barcos = 10

-Inscrições/ participantes = 64
-Quantidade de Barcos = 13

-Inscrições/ participantes = 94
-Quantidade de Barcos = 16

+48%
+60%

Lineares/Oceano

-Inscrições/ participantes = 54
-Quantidade de Barcos = 10

-Inscrições/ participantes = 67
-Quantidade de Barcos = 12

-Inscrições/ participantes = 87
-Quantidade de Barcos = 14

+58%
+40%

4 etapa/Monotipos

-Inscrições/ participantes = 69
-Quantidade de Barcos = 43

-Inscrições/ participantes = 81
-Quantidade de Barcos = 42

-Inscrições/ participantes = 89
-Quantidade de Barcos = 54

+35%
+20%

-Inscrições/ participantes = 61
-Quantidade de Barcos = 32

-Inscrições/ participantes = 60
-Quantidade de Barcos = 54

-Inscrições/ participantes = 72

5 etapa/Monotipos

+20%
+74%

-Inscrições/ participantes = 47
-Quantidade de Barcos = 09

-Inscrições/ participantes = 66
-Quantidade de Barcos = 23

-Inscrições/ participantes = 60
-Quantidade de Barcos = 12

-Inscrições/ participantes = 121
-Quantidade de Barcos = 22

-Inscrições/ participantes = 75
-Quantidade de Barcos = 35

-Inscrições/ participantes = 109
-Quantidade de Barcos = 41

-Inscrições/ participantes = 45

-Inscrições/ participantes = 56

Solitário/Oceano
Ele Ela/Oceano
3 etapa/
Monotipos
Tripulação/Ocean
o

Baia
Sul/Guilherme
Stark/Oceano
Arquipelago/Porto
Belo/Oceano
6 etapa/Monotipos

0%

-

-

-

+46%
+150%
+100%
+90%
+50%
+18%
+28%

Mormaii/Oceano

-Quantidade de Barcos = 16

-Quantidade de Barcos = 22

7 etapa/Monotipos

-Inscrições/ participantes = 99
-Quantidade de Barcos = 50

-Inscrições/ participantes = 113
-Quantidade de Barcos = 50

Marejada/oceano

-Inscrições/ participantes = 63
-Quantidade de Barcos = 14

-Inscrições/ participantes = 63
-Quantidade de Barcos = 14

8 etapa/Monotipos

-Inscrições/ participantes = 85
-Quantidade de Barcos = 36

-Inscrições/ participantes = 79
-Quantidade de Barcos = 41

-Inscrições/ participantes = 52
-Quantidade de Barcos = 09

-Inscrições/ participantes = 67
-Quantidade de Barcos = 07

-Inscrições/ participantes = 41
-Quantidade de Barcos = 39

-Inscrições/ participantes = 30
-Quantidade de Barcos = 39

-Inscrições/ participantes = 56
-Quantidade de Barcos = 21

-Inscrições/ participantes = 49
-Quantidade de Barcos = 32

-Inscrições/ participantes = 188

-Inscrições/ participantes = 209
-Quantidade de Barcos = 27

-Quantidade de Barcos = 32

+12%
+18%

-Inscrições/ participantes = 207

-Inscrições/ participantes = 226

+9%

Regata
Aniversario/Ocean
o/Monotipo
9 etapa/Monotipos
Volta a
Ilha/Oceano
Circuito
Oceanico/Oceano

-

-

-

-

+40%
+12%
0%
0%
0%
-6%
+18%
+28%
-2%
-20%
0%
-10%
+50%

1.7 Antes e Após o Projeto
O Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, continuou os trabalhos com o início deste
projeto, incentivando o envolvimento ainda mais todas as classes de vela do clube como ocorrerá no ano
anterior, confirmando que só com a unificação de todos os envolvidos continuamos a impulsionar a
conquista do cenário para a vela no Estado de Santa Catarina. Desta forma, o projeto continua sendo à
ferramenta principal para o envolvimento integral da comunidade da vela, e agora para pesca esportiva
também. Contamos com a importante composição de todos os velejadores apoiados pelo projeto nas
classes Laser, Snipe, Optmist, Dingue, Vela Jovem e Oceano que se comprometeram espontaneamente na
divulgação dos trabalhos. Destacamos que a classe Optimist continua sendo nosso diferencial, pois foi
ampliada em 4 professores, tivemos atletas classificados para competições internacionais e continuamos
a envolver um público distinto no processo; “os pais dos atletas” que se integraram ao projeto e
continuam acompanhando de perto o desenvolvimento de seus filhos no esporte,... nossos futuros
campeões.
Em especial, mantivemos para o trabalho, o apoio da Federação de Iatismo do Estado de Santa
Catarina, Senhor Felipe Linhares (Fipa), como também de seu vice-presidente Senhor Marcelo Reitz, e da
Confederação Brasileira de Vela, que além de contribuírem com toda experiência na modalidade, estão
dando total apoio institucional para o projeto, fomentando nas competições a formação de novos
velejadores para o Estado de Santa Catarina. Com tudo isso também continuou sendo promovidas
inúmeras reuniões durante o ano voltadas para o desenvolvimento da vela e pesca esportiva e para o
apoio ao projeto, que como já mencionamos, compuseram todas as Etapas do Campeonato Estadual de
Santa Catarina para classes MONOTIPOS, OCEANO e PESCA ESPORTIVA em 2017 e 2018. Esse trabalho
conseguiu continuar a alinhar os passos do projeto anterior, com a continuidade da programação de
treinos e participação dos atletas nas competições. Esse processo dimensionou ainda mais o cenário da
vela no Estado de Santa Catarina, e, iniciou esse trabalho para pesca esportiva, contribuindo para se
continuar criando um referencial diferenciado de trabalho, permanecendo a melhorar, e muito, o nível
técnico e o número de participantes no Campeonato Estadual para classes MONOTIPOS E OCEANO (como
já mencionamos), EM ESPECIAL DESTACAMOS O INICIO DOS TRABALHOS PARA O ACESSO E A
DEMOCRATIZAÇÃO DA PESCA ESPORTIVA.

1.8 Impacto do Projeto na Comunidade e no desenvolvimento do Esporte
É importante ressaltar que o PROJETO CALENDÁRIO NÁUTICO 2107/2018 – ano 2, se construiu na
possibilidade de melhorar e continuar o trabalho já realizado em parceria com diversos apoiadores. Com
o projeto, continuamos a estruturar uma nova gestão para atletas velejadores no Estado de Santa
Catarina, por meio de um processo completo, o qual esta envolvendo desenvolvimento técnico, físico e
cognitivo/psicológico (treinos e competições internas conforme fotos em anexo), acerca da modalidade
de Vela, incluindo ainda estrutura, suporte técnico (técnico específico para cada classe) e administrativo.
Esse projeto conseguiu novamente oferecer à comunidade do Estado de Santa Catarina mais acesso
à modalidade de vela, e agora para modalidade de pesca esportiva também. Percebemos como
gradualmente vem aumentando o número de espectadores dessas modalidades, ainda novos atletas e a
participação de diversas agremiações em nosso calendário, entre outros tantos aspectos já comprovados
nos projetos do clube. Portanto, podemos afirmar que o referido projeto executou todas as ações
pactuadas, ainda superou o numero de competições/eventos inicialmente propostos (beneficiados e
atletas estão indicados nos planos de aula e sumulas das competições). E, de todo o acima exposto,
evidencia-se a total regularidade dos procedimentos até a presente data, que se por ventura
apresentaram eventuais vícios, foram estes apenas no aspecto protocolar, sendo perfeitamente passíveis
de serem relevados, o que desde já se requer.
Destacamos que o PROJETO CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - CIDADE DE FLORIANÓPOLIS –
ano 2, foi essencial para preparar os atletas em alto nível, pois os mesmos continuam competindo com os
melhores velejadores do país, e ressalta-se, com a excelente estrutura complementar oferecida pelo
projeto. Destacamos por fim que o referido projeto não contemplou atletas profissionais e manteve todas
as ações de acessibilidade informadas na proposta inicialmente aprovada.
1.9 Condições de acessibilidade
Como informado em Plano de Trabalho pactuado, o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha
vem mantendo durante toda a presente execução do projeto todas as ações de acessibilidade informadas
na proposta inicialmente aprovada, conforme preconiza o Art. 16 do Decreto 6.180/2007. Ainda,
informamos que os trabalhos do clube contam com a parceria da Confederação Brasileira de Vela,
Confederação Brasileira de Vela Adaptada e Federação de Vela do Estado de Santa Catarina Adaptada,
inclusive os eventos/competições, contam com total acessibilidade como pode ser verificado em nossa
página na internet: www.icsc.com.br.
Contudo, para não restar dúvidas quanto à questão da acessibilidade para pessoas idosas e/ou
com necessidades especiais, afirmamos que o clube possui toda estrutura quanto a essa questão (rampas,
banheiros, acesso ao mar entre outros) e, como o referido projeto indica a participação em campeonatos
do mais alto nível, podemos afirmar que os mesmos estão tendo toda acessibilidade a este público haja
vista que é premissa para sua realização em se tratando de eventos de porte de Campeonato Estadual e
Brasileiro.
ACESSIBILIDADE

1.10 Eventos Realizados
EVENTO REALIZADO
E CLASSE DE VELA/ETAPA DE
PESCA ESPORTIVA

LOCAL DE
EXECUÇÃO

PARTICIPANTES/
BENEFICIADOS

ESTADOS
/AGREMIAÇÕES
REPRESENTADOS

1

Dias 29 e 30 de
abril de 2017

2ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-73 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-67 INSCRIÇÃO/ATLETAS NOS
BARCOS

LIC – SC
Veleiros do Sul – RS
Jaragua do Sul – SC
ICSC-SC
46 embarcações

2

Dias 06 e 07 de
maio de 2017

Regata Solitário (1ª etapa Copa
Flotilha – Classe Oceano)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

3

Dias 06 e 07 de
maio de 2017

Campeonato de Pesca 2016/2017
(evento 01)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-73 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

4

Dias 14 e 15 de
maio de 2017

Regata Ele e Ela (2ª etapa Copa
Flotilha)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-26 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-16 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

5

Dias 21 e 22 de
maio de 2017

3ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-64 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-64 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

Santa Catarina
48 embarcações

6

Dias 27 e 28 de
maio de 2017

Regata Tripulação (3ª etapa Copa
Veleiros de Oceano/ Flotilha)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-81 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-67 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

Marina Itajaí –SC
ICSC – SC
13 embarcações

7

Dias 10 e 11 de
junho de 2017

4ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-118 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-60 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

8

Dias 24 e, 25 de
junho de 2017

Regata Lineares (4ª etapa Copa
Veleiros de Oceano)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-103 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-81 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

Dias 19 e 20 de
agosto de 2017

5ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-85 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-66 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

Dias 26 e 27 de
agosto de 2017

Regata Baía Sul/ Guilherme Stark
Bernard (5ª etapa Copa Veleiros de
Oceano)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

11

Dias 16 e 17 de
setembro de 2017

Regata Arquipélago/Porto Belo (6ª
etapa Copa Veleiros de Oceano)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-133 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-109 INSCRIÇÕES/ATLETAS
NOS BARCOS

12

Dias 23 e 24 de
setembro de 2017

6ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-93 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-56 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

13

Dias 07 e 08 de
outubro de 2017

Regata Marejada (7ª etapa Copa
Veleiros de Oceano)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-103 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-79 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

Santa Catarina
Itajaí
14 embarcações

14

Dias 21 e 22 de
outubro de 2017

Campeonato de Pesca 2017 (evento
02)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-83 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

41 embarcações

15

Dias 28 e 29 de
novembro de 2017

7ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-87 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-63 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

LIC – SC
Veleiros do Sul – RS
Jaragua do Sul – SC
ICSC-SC

Regata Mormaii (8ª etapa Copa
Veleiros de Oceano);

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-115 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-113 INSCRIÇÕES/ATLETAS
NOS BARCOS

Santa Catarina
Itajaí
22 embarcações

Event
o

DATA DE
REALIZAÇÃO

9

10

16

Dias 11 e 12 de
novembro de 2017

-15 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA

-113 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-121 INSCRIÇÕES/ATLETAS
NOS BARCOS

Santa Catarina
07 embarcações

Santa Catarina
34 embarcações

Santa Catarina
08 embarcações

LIC – SC
Wind & SUP – SC
ICSC-SC

42 embarcações
CTBA – PR
LIC – SC
ICSC-SC

12 embarcações
LIC – SC
ICSC-SC
20 embarcações
LIC – SC
Veleiros do Sul – RS
Jaragua do Sul – SC
ICSC-SC

23 embarcações

Santa Catarina
22 embarcações
Wind & SUP – SC
ICSC-SC
LIC – SC

41 embarcações

Santa Catarina

50 embarcações

LIC – SC
Veleiros do Sul – RS
Jaragua do Sul – SC
ICSC-SC
29 embarcações

8ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-67 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-41 INSCRIÇÃO/ATLETAS NOS
BARCOS

Dias 25 e 26 de
novembro de 2017

Campeonato de Pesca 2017 (evento
03)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-95 INSCRIÇÃO/ATLETAS NOS
BARCOS

19

Dias 30 de
novembro e 01 de
dezembro de 2017

Regata Aniversario do Clube (Classes
Oceano e Monotipo)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-30 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

20

Dias 02, 03 e 04 de
dezembro de 2017

Regata Volta a Ilha (Fechamento Copa
Veleiros de Oceano 2017)

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-153 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-209 INSCRIÇÕES/ATLETAS
NOS BARCOS

ANI –SC
32 embarcações

21

Dias 09 e 10 de
dezembro de 2017

9ª etapa Copa Veleiros de Monotipos
(fechamento temporada Monotipos
2017)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-68 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-49 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

LIC – SC
Veleiros do Sul – RS
Jaragua do Sul – SC
ICSC-SC
39 embarcações

22

Dias 20 e 21 de
janeiro de 2018

Campeonato de Pesca 2017 (evento
04)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-85 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

Santa Catarina
40 embarcações

17

Dias 18 e 19 de
novembro de 2017

18

Santa Catarina
43 embarcações

Santa Catarina
07 embarcações

23

Dias 02, 03 e 04 de
fevereiro de 2018

Regata Circuito Oceânico (Abertura
da Copa Veleiros de Oceano 2018)

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-226 INSCRIÇÕES/ATLETAS
NOS BARCOS

Clube Naval – RJ
ANI-SC
YCBA-BA
ICRJ-RJ
ICSC-VI
VS-RS
Jangadeiros-RS
32 embarcações

24

Dias 03 e 04 de
março de 2018

Regata Fortalezas (2ª etapa Copa
Veleiros de Oceano);

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-95 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

Santa Catarina
43 embarcações

25

Dias 10 e 11 de
março de 2018

Campeonato de Pesca 2017 (evento
05)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-92 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

26

Dias 17 e 18 de
março de 2018

1ª etapa Copa Veleiros de Monotipos
2018 (abertura temporada
Monotipos 2018)

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-68 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

Santa Catarina
20 embarcações

LIC – SC
Veleiros do Sul – RS
Jaragua do Sul – SC
ICSC-SC
53 embarcações

EVENTOS DO ADITIVO
27

Dias 24 e 25 de
março de 2018

Regata Cidade de Florianópolis (3ª
etapa Copa Veleiros de Oceano);

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-100 INSCRIÇÕES/ATLETAS
NOS BARCOS

28

Dias 14 e 15 de
abril de 2018

2ª etapa Copa Veleiros de Monotipos
2018

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-42 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

LIC – SC
Veleiros do Sul – RS
Jaragua do Sul – SC
ICSC-SC
33 embarcações

29

Dias 19 e 20 de
maio de 2018

3ª etapa Copa Veleiros de Monotipos
2018

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

-113 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-94 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

LIC – SC
Veleiros do Sul – RS
Jaragua do Sul – SC
ICSC-SC
23 embarcações

30

Dias 05, 12 e 26 de
maio de 2018

Copa Flotilha (foram três
eventos/regatas em um: Solitário, Ele
& Ela e Tripulação (4ª etapa Copa
Veleiros de Oceano)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-127 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-119 INSCRIÇÕES/ATLETAS
NOS BARCOS

Santa Catarina
37 embarcações

Santa Catarina
19 embarcações
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Dias 09 e 10 de
junho de 2018

4ª etapa Copa Veleiros de Monotipos
2018

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

32

Dias 30 de junho e
01 de julho de
2018

Regata Lineares (4ª etapa Copa
Veleiros de Oceano)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 –
José Mendes
Florianópolis – SC

-71 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-72 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

LIC – SC
Veleiros do Sul – RS
Jaragua do Sul – SC
ICSC-SC
54 embarcações

-78 ASSINATURAS DE
RETIRADA DE CAMISETA
-89 INSCRIÇÕES/ATLETAS NOS
BARCOS

Marina Itajaí –SC
ICSC – SC
14 embarcações

1.11 Os Processos de Cotação Prévia e Seleção de Currículos
Os Processos de Cotação Prévia e Seleção de Currículos tiveram início com a criação de uma
Comissão Especial de Acompanhamento dos Processos Seletivos e de Cotação Prévia, composta por
pessoas da administração do clube, que exercem cargo de gerência em suas respectivas áreas de atuação,
na estrutura administrativa do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha.
Todos os processos Cotação Prévia e Seleção de Currículos concretizados antecederam-se de
“atas” de reunião, que descreveram minuciosamente todas as situações ocorridas em cada processo,
ainda, garantiram que a proposta selecionada de cada cotação priorizassem o “menor preço”, ainda,
consideramos critérios relacionados a qualificações, especialmente relevantes ao objeto, tais como o valor
técnico, caráter estético e funcional, características ambientais, e custo de utilização e rentabilidade para
o projeto.
Também tiveram sua publicação no site institucional do Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha:
www.icsc.com.br, e em Jornal de grande circulação, conforme cópia de exemplar juntado ao referido
processo, além de serem disponibilizados via mala direta aos associados do clube, o que demonstrou
nossa preocupação em ter dado total publicidade e divulgação aos processos Cotação Prévia e Seleção de
Currículos.
Os processos Cotação Prévia e Seleção de Currículos estão inclusos nesta Prestação de Contas
Final e compostos pelos seguintes documentos:
 Edital de chamamento/ solicitação para cotação prévia de preços, contendo os itens I e II do artigo
42 e item I do art. 44 da Port. 120/09;
 Propostas apresentadas;
 Ata com justificativa da seleção da contratada, conforme item III do art. 42 e item II do art. 44 da
Port. 120/09;
 Cópia dos comprovantes de recebimento da mercadoria e/ou serviço, através de nota fiscal, com o
atesto de quem recebeu.
 Cópia dos documentos contábeis relativos ao pagamento, conforme item IV do art. 44 da Port.
120/09.
 Cópia do contrato firmado com o fornecedor conforme artigo 45 da Port. 120/09, quando da
entrega/serviço não for pontual e/ou integral;
 Em caso de dispensa de contrato, referendamos a situação através do Artigo 62, §4º da Lei
Federal 8.666/93 que preconiza que é dispensável o Termo de Contrato e facultada à substituição
prevista neste artigo pela nota fiscal, ficando a critério da administração e independente de seu
valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
Em relação aos editais estabelecidos informamos que foram realizados:

1.11.1 Resumo dos Processos Seletivos de Currículo
PROCESSO SELETIVO DE CURRÍCULOS – PSC 01/ 2017 - Foram recebidos no endereço eletrônico
indicado no edital do PROCESSO SELETIVO DE CURRÍCULOS – PSC 01/ 2017 – Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29 - Ref.: Contratação de TÉCNICO DE VELA OPTIMIST, os currículos do Senhor
Bernardo da Silva Philippi Luz, do Senhor Alexandre Pereira Oliveira d’Eça Neves, do Senhor Felipe
Schaefer de Linhares e do Senhor Alex Veeren conforme juntado no processo. Destarte, após minuciosa
análise da documentação mencionada à vista do Edital do PROCESSO SELETIVO DE CURRÍCULOS – PSC
01/ 2017 – Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 161118003- Processo nº 58000.006673/2016-29 - Ref.: Contratação de TÉCNICO DE VELA OPTIMIST, o Iate
Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, através da Comissão Especial de Acompanhamento dos
Processos Seletivos e de Cotação Prévia 2017, SELECIONOU para atuação como TÉCNICO PARA CLASSE
OPTIMIST, junto ao Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE:
1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29, o Senhor BERNARDO DA SILVA PHILIPPI LUZ, o qual
apresentou ser aquele que melhor complementa a demanda junto à execução do projeto em tela.
PROCESSO SELETIVO DE CURRÍCULOS – PSC 02/ 2017 - Foram recebidos no endereço eletrônico
indicado no edital do PROCESSO SELETIVO DE CURRÍCULOS – PSC 02/ 2017 – Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29 - Ref.: Contratação de PROFESSOR DE VELA PARA CLASSE OPTIMIST - ESCOLA,
os currículos do Senhor Bernardo da Silva Philippi Luz, do Senhor Alexandre Pereira Oliveira d’Eça Neves,
do Senhor Felipe Schaefer de Linhares, do Senhor Alex Veeren, do Senhor João Luiz De Melo Rebello, da
Senhora Amanda de Liz Arcari e do Senhor Pedro Augusto Cardoso Bruciapaglia conforme juntados no
processo. Destarte, após minuciosa análise da documentação mencionada, à vista do Edital do PROCESSO
SELETIVO DE CURRÍCULOS – PSC 02/ 2017 – Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de
Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29 - Ref.: Contratação de
PROFESSOR DE VELA PARA CLASSE OPTIMIST - ESCOLA, e em virtude do Edital oferecer/disponibilizar
04 vagas para a função de PROFESSOR DE VELA PARA CLASSE OPTIMIST – ESCOLA, o Iate Clube de Santa
Catarina – Veleiros da Ilha, através da Comissão Especial de Acompanhamento dos Processos Seletivos e
de Cotação Prévia 2017, SELECIONOU para atuação como PROFESSORES DE VELA PARA CLASSE
OPTIMIST - ESCOLA, junto ao Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº
SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29, o Senhor ALEXANDRE PEREIRA OLIVEIRA
D’EÇA NEVES, o Senhor JOÃO LUIZ DE MELO REBELLO, a Senhora AMANDA DE LIZ ARCARI e o Senhor
PEDRO AUGUSTO CARDOSO BRUCIAPAGLIA, os quais se apresentaram ser aqueles que melhor
complementaram a demanda junto à execução do projeto em tela.
1.11.2 Resumo dos processos de Cotação Prévia
TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP001/ 2017 - o TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA
TCP001/ 2017
– Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03Processo nº 58000.006673/2016-29 - Referência: Aquisição de camisetas personalizadas para os
eventos, o qual teve sua publicação no site institucional do Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha:
www.icsc.com.br, e também sua publicação no Jornal “Notícias do Dia”, página 20, em 04/04/2017,
conforme exemplar juntado ao referido processo, demonstrando assim sua total publicidade e divulgação
dos procedimentos tomados por essa comissão. O prazo para recebimento das propostas foi de
04/04/2017 até às 17h do dia 18/04/2017 e o critério de escolha do vencedor deste processo considerou
prioritariamente o MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidos todos os requisitos estipulados no
Edital, ainda, a proposta que pudesse trazer melhores condições para atendimento do projeto em tela.
Desta forma, foram recebidas as propostas das empresas: CIM Comércio de Confecções Ltda. – EPP, no

valor de R$ 43.680,00; Tracton Indústria e Comércio - EPP, no valor de R$ 43.940,00; Cleiton Bitencourt
de Souza Eireli, no valor de R$ 45.500,00, propostas estas recebidas conforme disposto em edital,
contudo, fica registrado que recebemos também a proposta da empresa Troféu Prime Comércio de
Troféus Ltda - EPP no valor de R$ 37.440,00, a qual seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ esta
em desacordo ao objeto a ser contratado, pois o ramo de atividade descrito não é inerente ao item
orçado( o ramo de atividade das Pessoas Jurídicas é definido e comprovado através do CNAE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da empresa), portanto ficou inabilitada. Destarte, após
análise da documentação à vista do Edital do TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP001/ 2017 – Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29, O Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, através da Comissão Especial
de Acompanhamento dos Processos Seletivos e de Cotação Prévia 2017, SELECIONOU a proposta da
empresa CIM COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. – EPP, no valor de R$ 43.680,00 (quarenta e seis mil,
seiscentos e oitenta reais), considerando o MENOR PREÇO GLOBAL, e o atendimento a todos os requisitos
e especificações estipulados no Edital, para a execução do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade
de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29.
TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP004/ 2017 - o TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA TCP004/
2017
–
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo
nº 58000.006673/2016-29 - Referência: Aquisição de banners para divulgação nos treinos e eventos, o
qual teve sua publicação no site institucional do Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha:
www.icsc.com.br, e também sua publicação no Jornal “Notícias do Dia”, página 20, em 04/04/2017,
conforme exemplar juntado ao referido processo, demonstrando assim sua total publicidade e divulgação
dos procedimentos tomados por essa comissão. O prazo para recebimento das propostas foi de
04/04/2017 até às 17h do dia 18/04/2017 e o critério de escolha do vencedor deste processo considerou
prioritariamente o MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidos todos os requisitos estipulados no
Edital, ainda, a proposta que pudesse trazer melhores condições para atendimento do projeto em tela.
Desta forma, foram recebidas as propostas das empresas: BP Impressões Eireli - ME, no valor de R$
418,00; Plastcenter Desenhos Serigráficos Ltda. - EPP, no valor de R$ 419,00 e Plastkolor Ltda. - EPP, no
valor de R$ 731,39, propostas estas recebidas conforme disposto em edital. Destarte, após análise da
documentação à vista do Edital do TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP004/ 2017 – Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29, O Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, através da Comissão Especial
de Acompanhamento dos Processos Seletivos e de Cotação Prévia 2017, SELECIONOU a proposta da
empresa BP IMPRESSÕES EIRELI - ME, no valor de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais),
considerando o MENOR PREÇO GLOBAL, e o atendimento a todos os requisitos e especificações
estipulados no Edital, para a execução do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29.
TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP005/ 2017 - o TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA TCP005/
2017
–
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo
nº 58000.006673/2016-29 - Referência: Serviço de locação de equipamento e estrutura para sonorização
de evento esportivo, o qual teve sua publicação no site institucional do Iate Clube de Santa Catarina
Veleiros da Ilha: www.icsc.com.br, e também sua publicação no Jornal “Notícias do Dia”, página 20, em
04/04/2017, conforme exemplar juntado ao referido processo, demonstrando assim sua total
publicidade e divulgação dos procedimentos tomados por essa comissão. O prazo para recebimento das
propostas foi de 04/04/2017 até às 17h do dia 18/04/2017 e o critério de escolha do vencedor deste
processo considerou prioritariamente o MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidos todos os requisitos
estipulados no Edital, ainda, a proposta que pudesse trazer melhores condições para atendimento do

projeto em tela. Desta forma, foram recebidas as propostas das empresas: Duson Sonorização e
Iluminação Ltda - EPP, no valor de R$ 10.472,00 e Dionei de Jesus Hugen ME, no valor de R$ 10.500,00,
propostas estas recebidas conforme disposto em edital. Contudo, fica registrado que recebemos também
as propostas das empresas J. Vieira Locações – ME, no valor de R$ 18.900,00; Oesley Freitas Cardoso, no
valor de R$ 21.700,00 e Mauricio Eventos, no valor de R$ 21.000,00, as quais além de registrarem maior
valor em suas propostas não apresentaram Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais
e a Dívida Ativa da União, portanto restaram inabilitadas. Destarte, após análise da documentação à vista
do Edital do TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP005/ 2017 – Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29, O Iate
Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, através da Comissão Especial de Acompanhamento dos
Processos Seletivos e de Cotação Prévia 2017, SELECIONOU a proposta da empresa DUSON
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - EPP, no valor de R$ 10.472,00 (dez mil, quatrocentos e setenta e
dois reais), considerando o MENOR PREÇO GLOBAL, e o atendimento a todos os requisitos e
especificações estipulados no Edital, para a execução do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de
Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29.
TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP006/ 2017 - o TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA TCP006/
2017
–
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo
nº 58000.006673/2016-29 - Referência: Aquisição de Troféus e Medalhas (Material de Premiação), o qual
teve sua publicação no site institucional do Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha:
www.icsc.com.br, e também sua publicação no Jornal “Notícias do Dia”, página 20, em 04/04/2017,
conforme exemplar juntado ao referido processo, demonstrando assim sua total publicidade e divulgação
dos procedimentos tomados por essa comissão. O prazo para recebimento das propostas foi de
04/04/2017 até às 17h do dia 18/04/2017 e o critério de escolha do vencedor deste processo considerou
prioritariamente o MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidos todos os requisitos estipulados no
Edital, ainda, a proposta que pudesse trazer melhores condições para atendimento do projeto em tela.
Desta forma, foram recebidas as propostas das empresas: Fundição Santa Catarina Ltda., no valor de R$
56.528,00; Marcos Gomes Barroso Troféus - ME, no valor de R$ 56.911,60 e Casa dos Troféus Ltda. - EPP,
no valor de R$ 58.074,00, propostas estas recebidas conforme disposto em edital. Destarte, após análise
da documentação à vista do Edital do TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP006/ 2017 – Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29, O Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, através da Comissão Especial
de Acompanhamento dos Processos Seletivos e de Cotação Prévia 2017, SELECIONOU a proposta da
empresa FUNDIÇÃO SANTA CATARINA LTDA., no valor de R$ 56.528,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos
e vinte e oito reais), considerando o MENOR PREÇO GLOBAL, e o atendimento a todos os requisitos e
especificações estipulados no Edital, para a execução do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de
Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29.
TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP007/ 2017 - o TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA
TCP007/ 2017
– Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03Processo nº 58000.006673/2016-29 - Referência: Aquisição de combustível náutico, o qual teve sua
publicação no site institucional do Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha: www.icsc.com.br, e
também sua publicação no Jornal “Notícias do Dia”, página 20, em 04/04/2017, conforme exemplar
juntado ao referido processo, demonstrando assim sua total publicidade e divulgação dos procedimentos
tomados por essa comissão. O prazo para recebimento das propostas foi de 04/04/2017 até às 17h do dia
18/04/2017 e o critério de escolha do vencedor deste processo considerou prioritariamente o MENOR
PREÇO GLOBAL, desde que atendidos todos os requisitos estipulados no Edital, ainda, a proposta que
pudesse trazer melhores condições para atendimento do projeto em tela. Desta forma, foi recebida a

proposta da empresa: Dibrape Distribuidora Brasileira de Petróleo Ltda., no valor de R$ 31.365,10.
Destaca-se que apesar de receber apenas uma proposta para o referido edital, constatou-se que os preços
apresentados estão de acordo com o praticado no mercado, conforme consulta junto a Agência Nacional
de Petróleo, órgão governamental e oficial que regulam os preços de combustíveis no país, ainda que a
empresa cumpre fielmente o que determina a PORTARIA Nº 202, DE 30 DEZEMBRO DE 1999, a qual
estabelece os requisitos a serem cumpridos para acesso a atividade de distribuição de combustíveis
líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos. Destarte, após
análise da documentação à vista do Edital do TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP007/ 2017 – Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29, O Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, através da Comissão Especial
de Acompanhamento dos Processos Seletivos e de Cotação Prévia 2017, SELECIONOU a proposta da
empresa DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA., no valor de R$ 31.365,10 (trinta e
um mil, trezentos e sessenta e cinco reais), considerando o MENOR PREÇO GLOBAL, e o atendimento a
todos os requisitos e especificações estipulados no Edital, para a execução do Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29.
ADITIVO DO TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP007/ 2017 - Analisado a solicitação da empresa
DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA, que de acordo com a CLÁUSULA 08 - DO
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO referente ao CONTRATO Nº. 07/2017 QUE ENTRE SI
CELEBRARAM O IATE CLUBE DE SANTA CATARINA- VELEIROS DA ILHA E A PESSOA JURÍDICA DIBRAPE
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA., TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL NÁUTICO, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade
de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29, , conforme indica
o artigo 8.1. vem a solicitar o reequilíbrio no Contrato, sendo o mesmo devidamente comprovado sua
defasagem e o novo praticado no mercado, conforme pode foi comprovado, e que pode ser verificado de
acordo com “matéria jornalística”, publicada pelo Jornal “Valor Econômico”, o qual segue anexo a esta ata.
A Situação apresentada pela referida empresa se deu, pois durante o lapso temporal entre o envio da
proposta em 17 de abril de 2017, a assinatura do referido contrato em 02 de maio de 2017 e o pedido em
05/05/2017, depois ainda, a entrega dos itens, emissão de nota fiscal e fatura (que se deu em agosto de
2017), houve no período variação do preço de combustível em torno de 5,59%, valores estes estipulados
pela Agencia Nacional do Petróleo. Valor Inicial do Contrato = R$ 31.365,10. Valor com reequilíbrio = R$
33.119,10. Diferença = R$ 1.754,00 (5,59%) do valor inicial. Destarte, após análise da documentação
enviada empresa DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA., esta Comissão avaliou
a situação e sobrepesando os fatos autoriza a efetivação do reequilíbrio do contrato sendo lavrado
respectivo aditivo nos seguinte termos: Do contrato de prestação de serviço entre as partes tem como
OBJETO o reequilíbrio de valores conforme indica a CLÁUSULA, 08 - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO em seu artigo 8.1. Dos preços unitários e totais atualizados conforme Agencia Nacional do
Petróleo – ANP: 5800 litros de Diesel marítimo - O Valor Unitário passa de R$ 2,668 para R$ 2,793 Valor Global do item passa de R$ 15.474,40 para R$ 16.199,40; 4900 litros de Gasolina comum - O
Valor Unitário passa de R$ 3,243 para R$ 3,453 - Valor Global do item passa de R$ 15.890,70 para
R$16.919,70. Valor Global Total do contrato passa a ser de R$ 31.365,10 (trinta e um mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e dez centavos), para R$ 33.119,10 (trinta e três mil cento e dezenove reais e dez
centavos).
TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP008/ 2017 - o TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA TCP008/
2017
–
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo
nº 58000.006673/2016-29 - Referência: Serviços de Manutenção e Reparos para embarcações do tipo

monotipos e para botes infláveis com motor, incluindo necessidade de reposição de peças, o qual teve sua
publicação no site institucional do Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha: www.icsc.com.br, e
também sua publicação no Jornal “Notícias do Dia”, página 20, em 04/04/2017, conforme exemplar
juntado ao referido processo, demonstrando assim sua total publicidade e divulgação dos procedimentos
tomados por essa comissão. O prazo para recebimento das propostas foi de 04/04/2017 até às 17h do dia
18/04/2017 e o critério de escolha do vencedor deste processo considerou prioritariamente o MENOR
PREÇO GLOBAL, desde que atendidos todos os requisitos estipulados no Edital, ainda, a proposta que
pudesse trazer melhores condições para atendimento do projeto em tela. Desta forma, foram recebidas as
propostas das empresas: Medeiros & Herzmann Comércio de Artigos Náuticos Ltda. - ME, no valor de R$
73.710,00; Vela Sul Ltda. - ME, no valor de R$ 74.385,00e Rafael Costa Belarmino da Silva EPP, no valor de
R$ 80.550,00, propostas estas recebidas conforme disposto em edital. Destarte, após análise da
documentação à vista do Edital do TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP008/ 2017 – Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29, O Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, através da Comissão Especial
de Acompanhamento dos Processos Seletivos e de Cotação Prévia 2017, SELECIONOU a proposta da
empresa MEDEIROS & HERZMANN COMÉRCIO DE ARTIGOS NÁUTICOS LTDA. - ME, no valor de R$
73.710,00 (setenta e três mil, setecentos e dez reais), considerando o MENOR PREÇO GLOBAL, e o
atendimento a todos os requisitos e especificações estipulados no Edital, para a execução do Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29.
TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA – TCP009/ 2017 - o TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA
TCP009/ 2017
– Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03Processo nº 58000.006673/2016-29 - Referência: AQUISIÇÃO EMBARCAÇÕES TIPO OPTMIST CONFIGURAÇÃO COMPETIÇÃO, o qual teve sua publicação no site institucional do Iate Clube de Santa
Catarina Veleiros da Ilha: www.icsc.com.br, e também sua publicação no Jornal “Notícias do Dia”, página
20, em 04/04/2017, conforme exemplar juntado ao referido processo, demonstrando assim sua total
publicidade e divulgação dos procedimentos tomados por essa comissão. O prazo para recebimento das
propostas foi de 04/04/2017 até às 17h do dia 18/04/2017 e o critério de escolha do vencedor deste
processo considerou prioritariamente o MENOR PREÇO GLOBAL, desde que atendidos todos os requisitos
estipulados no Edital, ainda, a proposta que pudesse trazer melhores condições para atendimento do
projeto em tela. Desta forma, foram recebidas as propostas das empresas: Pro Nautic Materiais Náuticos
Ltda., no valor de R$ 86.000,00; Vela Sul Ltda. - ME, no valor de R$ 94.000,00 e Farol Náutica Ltda., no
valor de R$ 94.500,00, propostas estas recebidas conforme disposto em edital. Destarte, após análise da
documentação à vista do Edital do TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP009/ 2017 – Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29, O Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, através da Comissão Especial
de Acompanhamento dos Processos Seletivos e de Cotação Prévia 2017, SELECIONOU a proposta da
empresa PRO NAUTIC MATERIAIS NÁUTICOS LTDA., no valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais),
considerando o MENOR PREÇO GLOBAL, e o atendimento a todos os requisitos e especificações
estipulados no Edital, para a execução do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29.
TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA - TCP010/ 2017 - o TERMO DE COTAÇÃO PRÉVIA TCP010/
2017
–
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo
nº 58000.006673/2016-29 - Referência: Aquisição de boia de sinalização para regata, o qual teve sua
publicação no site institucional do Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha: www.icsc.com.br, e
também sua publicação no Jornal “Notícias do Dia”, página 20, em 04/04/2017, conforme exemplar

juntado ao referido processo, demonstrando assim sua total publicidade e divulgação dos procedimentos
tomados por essa comissão. O prazo para recebimento das propostas foi de 04/04/2017 até às 17h do dia
18/04/2017 e o critério de escolha do vencedor deste processo considerou prioritariamente o MENOR
PREÇO GLOBAL, desde que atendidos todos os requisitos estipulados no Edital, ainda, a proposta que
pudesse trazer melhores condições para atendimento do projeto em tela. Desta forma, foram recebidas as
propostas das empresas: Pro Nautic Materiais Náuticos Ltda., no valor de R$ 15.600; Vela Sul Ltda. - ME,
no valor de R$ 12.560,00; Rafael Costa Belarmino da Silva EPP, no valor de R$23.720,00 e Medeiros &
Herzmann Comércio de Artigos Náuticos Ltda. - ME, no valor de R$ 21.840,00, propostas estas recebidas
conforme disposto em edital. Destarte, após análise da documentação à vista do Edital do TERMO DE
COTAÇÃO PRÉVIA - TCP010/ 2017 – Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29, O Iate Clube de Santa Catarina –
Veleiros da Ilha, através da Comissão Especial de Acompanhamento dos Processos Seletivos e de Cotação
Prévia 2017, SELECIONOU a proposta da empresa VELA SUL LTDA. - ME, no valor de R$ 12.560,00 (doze
mil quinhentos e sessenta reais), considerando o MENOR PREÇO GLOBAL, e o atendimento a todos os
requisitos e especificações estipulados no Edital, para a execução do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29.
Edital DE INEXIGIBILIDADE 02/2017 - o Edital DE INEXIGIBILIDADE 02/2017 – Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29 - Referência: Aquisição de COLETES SALVA VIDAS, o qual teve sua publicação no
site institucional do Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha: www.icsc.com.br, e também sua
publicação no Jornal “Notícias do Dia”, página 20, em 04/04/2017, conforme exemplar juntado ao
referido processo, demonstrando assim sua total publicidade e divulgação dos procedimentos tomados
por essa comissão. O prazo para recebimento das propostas foi de 04/04/2017 até às 17h do dia
18/04/2017 e o critério de escolha do vencedor deste processo considerou que os equipamentos
pleiteados pelo projeto em tela para prática de vela são de fabricação e tecnologia exclusivas, e, portanto,
tratam-se de equipamentos, ou gênero que só podem ser fornecidos por empresa exclusiva, respeitando a
vedação da preferência de marca, haja vista que os equipamentos aqui considerados se deram devido a
sua exclusividade no mercado e são considerados os melhores equipamentos para pratica de vela por
atletas no momento, o quais são praticados pelos maiores clubes do brasil e do mundo, sendo aprovadas
em Plano de Trabalho esta situação de exclusividade pelo Ministério do Esporte/Departamento de
Incentivo e Fomento ao Esporte, portanto pactuadas. Neste caso, houve a inviabilidade fática de
competição de contratação, de modo que, ainda que o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha
desejasse a concorrência, esta restou inviável ante a absoluta ausência de concorrentes, devido a
especificidade do equipamento e exclusividade do fornecedor. Também registra-se que os valores
ofertados pela empresa estão de acordo com o parâmetros aprovados em Plano de Trabalho pelo
Ministério do Esporte/Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, e como haverá a aquisição de
quantitativo significativo para o item, conseguiu-se no processo considerável economia para o item em
relação ao valor de referencia indicado no projeto em tela. Desta forma, após analise da documentação e
atendidos todos os requisitos estipulados no Edital, inclusive considerando a indicação da empresa na
aprovação do projeto o qual teve a anuência do Ministério do Esporte/Departamento de Incentivo e
Fomento ao Esporte, à proposta recebida da empresa: NOBREGA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA. - ME, no valor de R$ 16.274,50 (dezesseis mil duzentos e setenta e quatro reais e
cinquenta centavos) foi EFETIVADA, considerando a questão da inviabilidade da concorrência, somada ao
valor estabelecido para aquisição do item e o atendimento a todos os requisitos e especificações
estipulados no Edital, para a execução do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29.

Edital DE INEXIGIBILIDADE 03/2017 - o Edital DE INEXIGIBILIDADE 03/2017 – Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29 - Referência: Aquisição de CAMISAS NEOLYCRA MANGA LONGA, o qual teve sua
publicação no site institucional do Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha: www.icsc.com.br, e
também sua publicação no Jornal “Notícias do Dia”, página 20, em 04/04/2017, conforme exemplar
juntado ao referido processo, demonstrando assim sua total publicidade e divulgação dos procedimentos
tomados por essa comissão. O prazo para recebimento das propostas foi de 04/04/2017 até às 17h do dia
18/04/2017 e o critério de escolha do vencedor deste processo considerou que os equipamentos
pleiteados pelo projeto em tela para prática de vela são de fabricação e tecnologia exclusivas, e, portanto,
tratam-se de equipamentos, ou gênero que só podem ser fornecidos por empresa exclusiva, respeitando a
vedação da preferência de marca, haja vista que os equipamentos aqui considerados se deram devido a
sua exclusividade no mercado e são considerados os melhores equipamentos para pratica de vela por
atletas no momento, o quais são praticados pelos maiores clubes do brasil e do mundo, sendo aprovadas
em Plano de Trabalho esta situação de exclusividade pelo Ministério do Esporte/Departamento de
Incentivo e Fomento ao Esporte, portanto pactuadas. Neste caso, houve a inviabilidade fática de
competição de contratação, de modo que, ainda que o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha
desejasse a concorrência, esta restou inviável ante a absoluta ausência de concorrentes, devido a
especificidade do equipamento e exclusividade do fornecedor. Também se registra que os valores
ofertados pela empresa estão de acordo com os parâmetros aprovados em Plano de Trabalho pelo
Ministério do Esporte/Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, e como haverá a aquisição de
quantitativo significativo para o item, conseguiu-se no processo considerável economia para o item em
relação ao valor de referencia indicado no projeto em tela. Desta forma, após analise da documentação e
atendidos todos os requisitos estipulados no Edital, inclusive considerando a indicação da empresa na
aprovação do projeto o qual teve a anuência do Ministério do Esporte/Departamento de Incentivo e
Fomento ao Esporte, à proposta recebida da empresa: NOBREGA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA. - ME, no valor de R$ 9.124,50 (nove mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta
centavos) foi EFETIVADA, considerando a questão da inviabilidade da concorrência, somada ao valor
estabelecido para aquisição do item e o atendimento a todos os requisitos e especificações estipulados no
Edital, para a execução do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº
SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29.
ANALISE DO PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA +
REMANEJAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE SALDO DE ECONOMIA DE ITENS DO
PROJETO CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- CIDADE DE FLORIANÓPOLIS – ANO 2 - Nº SLIE: 161118003- PROCESSO Nº 58000.006673/2016-29 - os Membros da Comissão Especial de Acompanhamento
dos Processos Seletivos e de Cotação Prévia, com o fim específico de dar início aos trabalhos para o qual
foram designados, sob a Presidência do Senhor Lucas Vaz Reis, que determinou a continuidade dos
trabalhos iniciados em 20 de abril de 2017, sendo analisado a Proposta que será enviada ao Ministério do
Esporte referente à utilização de rendimento de aplicação financeira + remanejamento para utilização de
recursos de saldo de economia de itens do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis
– ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29. Após analise da proposta esta
Comissão analisou e é favorável a solicitação de ampliação do projeto, conforme proposta anexa, parte
integrante desta Ata.
Após, o Senhor Presidente, determinou o envio da proposta ao Ministério do
Esporte para as devidas analises e se aprovada poderá automaticamente ser efetivada junto ao Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº
58000.006673/2016-29.

1.11 Execução do Plano de Trabalho
1

RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM

2

ENCARGOS TRABALHISTAS

4

UNIFORMES

5

DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO

6

MATERIAL/PREMIAÇÃO

7

SERVIÇOS OPERACIONAIS

8

MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO

Informamos que não houve atrasos e/ou cancelamentos das aquisições de equipamentos e materiais e na
contratação de serviços, conforme o pactuado. Os relatos de execução das ações pactuadas estarão
descritas a seguir respeitando a numeração sequencial das ações em que os recursos foram utilizados,
observada a numeração constante no Plano de Trabalho acima:

Ação 1.11.1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM
Esta ação previu a contratação de técnico e professores para as classes OPTIMIST (01 técnico e 04
professores/instrutores sendo um direcionado a VELA JOVEM), que ficaram dedicados às atividades do
dia dia, treinos, de treinamento específico, entre outras ações voltadas para iniciação e formação, em
especial ao aprimoramento e rendimento dos atletas, visando seu desempenho e acompanhamento nas
competições/eventos do projeto em tela.
Em relação aos Recursos Humanos “juria/arbitragem” informamos que a execução desse item
ocorreu durante os eventos, em forma de diária, por dia de trabalho junto ao evento
realizado/trabalhado, e a coordenação da juria/arbitragem vem sendo feita em conjunto a Confederação
Brasileira de Vela, através do coordenador nacional Sr. Ricardo Navarro (foi Coordenador das
modalidades de vela na Olimpíada 2016).
Vale ressaltar que os valore dos salários tiveram como base consulta junto ao Instituto de
Pesquisas Datafolha utilizando como critério para o valor indicado a média paga no Estado de Santa
Catarina para os cargos indicados, como também o teto estabelecido pelo Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha, ainda holerites do projeto anterior (SLIE 1509512-64). Quanto às diárias de
juria/arbitragem tiveram como base tabela fornecida pela Confederação Brasileira de Vela a qual estipula
o valor para pagamento de diárias para árbitros no Brasil e holerites do projeto anterior (SLIE 150951264).
Os profissionais, técnico e professores/instrutores do projeto foram contratados através de
Processo Seletivo de Currículos como já informamos, os quais tiveram sua publicação no site institucional
do Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha: www.icsc.com.br, e em Jornal de grande circulação,
conforme cópia de exemplar juntado ao referido processo, além de serem disponibilizados via mala direta
aos associados do clube, o que demonstrou nossa preocupação em ter dado total publicidade e divulgação
aos processos de Seleção de Currículos. Já os árbitros tem sua coordenação sob o comando do Senhor

Ricardo Navarro, que foi inclusive o Coordenador de Arbitragem da Confederação Brasileira de Vela e por
ser de Santa Catarina, vem coordenando e convocando os árbitros para os eventos do projeto.
Itens 1.2 e 1.4 - CONTRATAÇÃO DE 04 PROFESSORES/INSTRUTORES PARA ESCOLA DE VELA
(OPTIMIST E VELA JOVEM) E 01 TÉCNICO DE VELA PARA CLASSE OPTIMIST - Como pactuado
realizamos as contratações dos 05 profissionais em FORMA DE CONTRATAÇÃO CLT /TEMPO
DETERMINADO - Como já destacado, o projeto previa a contratação de 04 PROFESSORES/INSTRUTORES
PARA ESCOLA DE VELA (OPTIMIST E VELA JOVEM) E 01 TÉCNICO DE VELA PARA CLASSE OPTIMIST do
projeto para TREINOS REGULARES e auxiliar/acompanhamento nos eventos/ competições indicadas
neste projeto, construindo os relatórios, acompanhando os participantes, participando efetivamente no
desenvolvimento dos mesmos. A dedicação se deu por de 25h/semanais.
Itens 1.2 e 1. 4
1.2. Contratamos 04 PROFESSORES/INSTRUTORES PARA ESCOLA DE VELA (OPTIMIST E VELA
JOVEM), sendo 03 professores e 01 professora (esta para ajudar na relação com o publico alvo feminino),
os quais foram responsáveis por desenvolver o trabalho de iniciação e formação para Classe OPTIMIST e
VELA JOVEM junto ao Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03, em todas as suas fazes de execução até a
presenta data. Foram contratados por tempo determinado (9 meses) e a carga horária de trabalho esta
sendo de 25 horas semanais, conforme anexo contrato de trabalho. Tiveram as atribuições de comparecer
às sessões diárias de atividades na agua e em solo, treinos e acompanhamento dos alunos/atletas nas
competições indicadas no projeto; monitorar e controlar por relatórios e documentos acerca do
desenvolvimento dos alunos/atletas; gerenciar os alunos/atletas nas competições/eventos do projeto,
orientando e abordando sobre sua participação e performance; apresentar relatórios mensais de
atividades, treinos e competições junto a secretaria do ICSC-VI sempre que solicitado; liderar o
desenvolvimento na formação e iniciação dos alunos/atletas de base do ICSC-VI. Também cabe aos
professores a preparação dos alunos, com todo arca bolso prático e teórico para sua respectiva classe
(OPITIMIST e VELA JOVEM). Nesse sentido, informamos a seguinte rotina de atuação dos
professores/instrutores de vela:
 Aplicação das atividades e treinos na água (largada, velocidade, tática, regatas, entre outras);
 Atividades de segunda à sexta-feira, períodos matutino e vespertino (mínimo 6 horas diárias),
sendo ajustados os dias e horários, em períodos de competição por compensação de horas
trabalhas;
 Atividades aos finais de semana;
 Acompanhamento dos atletas nos eventos.
1.4. Contratamos 01 Técnico/Treinador para classe OPTIMIST que foi responsável por desenvolver o
trabalho técnico de vela para Classe OPTIMIST junto ao Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03, em todas
as suas fazes de execução até a presenta data. Foi contratado por tempo determinado (9 meses) e a carga
horária de trabalho esta sendo de 25 horas semanais, conforme anexo contrato de trabalho. Tem as
atribuições de comparecer às sessões diárias de treinos e acompanhamento dos atletas nas competições
indicadas no projeto; monitorar e controlar por relatórios e documentos acerca do desenvolvimento dos
atletas; gerenciar os atletas nas competições/eventos do projeto, orientando e abordando sobre sua
performance; apresentar relatórios mensais de treinos e competições junto a secretaria do ICSC-VI
sempre que solicitado; liderar o desenvolvimento dos atletas de base do ICSC-VI. Também esta cabendo
ao técnico a preparação técnica e também todo arca bolso prático e teórico que envolve o treinamento de

vela de base para sua respectiva classe (OPITIMIST). Nesse sentido, informamos a seguinte rotina de
atuação do técnico/ treinador da equipe de vela:
 Aplicação de treinos na água (largada, velocidade, tática, regatas, entre outras);
 Atividades de segunda à sexta-feira, períodos matutino e vespertino (mínimo 6 horas diárias),
sendo ajustados os dias e horários, em períodos de competição por compensação de horas
trabalhas;
 Acompanhamento dos atletas nos eventos.
Quanto à forma de contratação dos profissionais indicados no projeto, especificamos que o regime
de contratação estabelecido será por contrato de tempo determinado CLT, após realização de processo
seletivo de currículos, destacando que estão calculados todos os encargos trabalhistas e previdenciários
estabelecidos junto a Consolidação das Leis do Trabalho CLT para o RH contratado durante o período do
projeto. Por fim, para não restar dúvida quanto a este item, também foi anexado ao referido projeto
planilha de memória de cálculo quanto aos valores indicados na ação. (As guias de recolhimento são
pagas em GUIA única conforme legislação específica).
EXECETO para arbitragem que tiveram seu regime de contratação por RPA - Recibo de Pagamento
Autônomo ou seja, o autônomo fizeram apenas serviço pontual, não tendo qualquer vínculo com o clube,
apenas para o evento indicado (regatas); conforme pactuado e aprovado em Plano de Trabalho pelo
Ministério do Esporte.
OS PROFISSIONAIS INDICADOS NESTE PROJETO, EXCETO JURIA FORAM CONTRATADOS POR PROCESSO
SELETIVO DE CURRICULOS, conforme pactuado e aprovado em Plano de Trabalho pelo Ministério do
Esporte (PLANILHA REFERENTE AO CÁLCULO DE CADA SALÁRIO JÁ ANEXO AO PROCESSO).

Acima podemos verificar os profissionais contratados pelo projeto atuando em competição pactuada. Da esquerda para direita temos o
Professor/Instrutor JOÃO LUIZ DE MELO REBELLO, na sequencia o Professor/Instrutor PEDRO AUGUSTO CARDOSO BRUCIAPAGLIA,
depois a Professora/Instrutora AMANDA DE LIZ ARCARIA, o Coordenador do Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte do
Ministério do Esporte, Senhor NEWTOM KOJI USHIDA, em visita técnica junto ao projeto, o Gestor de Projetos do ICSC-Veleiros da Ilha
WAGNER PALMIERI, o Professor/Instrutor de VELA JOVEM e ALEXANDRE PEREIRA OLIVEIRA D'EÇA NEVES e o Técnico de OPTIMIST
BERNARDO LUZ .

Item 1.3 - JURIA PARA VELA - esta foi mais uma vez fundamental para boa qualidade dos eventos
realizados. A mesma se desenvolveu em forma de diária por dia de evento trabalhado (RPA)
conforme pactuado e apresentado em Memória de Calculo EXECUTADA para o item 1.3, e apresentado em
tabela abaixo:
EVENTO REALIZADO
E CLASSE DE VELA/ETAPA DE
PESCA ESPORTIVA

LOCAL DE EXECUÇÃO

QUANTIDADE DE
ÁRBITROS E DIARIAS

Dias 29 e 30 de
abril de 2017

2ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

2 árbitros x 2 dias de eventos =
4 diárias

2

Dias 06 e 07 de
maio de 2017

Regata Solitário (1ª etapa Copa Flotilha
– Classe Oceano)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de preparação
das regatas) = 4 diárias

3

Dias 06 e 07 de
maio de 2017

Campeonato de Pesca 2016/2017
(evento 01)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de
preparação) = 4 diárias

4

Dias 14 e 15 de
maio de 2017

Regata Ele e Ela (2ª etapa Copa
Flotilha)

5

Dias 21 e 22 de
maio de 2017

3ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

6

Dias 27 e 28 de
maio de 2017

Regata Tripulação (3ª etapa Copa
Veleiros de Oceano/ Flotilha)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de preparação
das regatas) = 4 diárias

7

Dias 10 e 11 de
junho de 2017

4ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

2 árbitros x 2 dias de eventos =
4 diárias

8

Dias 24 e, 25 de
junho de 2017

Regata Lineares (4ª etapa Copa
Veleiros de Oceano)

9

Dias 19 e 20 de
agosto de 2017

5ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

10

Dias 26 e 27 de
agosto de 2017

Regata Baía Sul/ Guilherme Stark
Bernard (5ª etapa Copa Veleiros de
Oceano)

11

Dias 16 e 17 de
setembro de 2017

Regata Arquipélago/Porto Belo (6ª
etapa Copa Veleiros de Oceano)

12

Dias 23 e 24 de
setembro de 2017

6ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

13

Dias 07 e 08 de
outubro de 2017

Regata Marejada (7ª etapa Copa
Veleiros de Oceano)

14

Dias 21 e 22 de
outubro de 2017

Campeonato de Pesca 2017 (evento
02)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de
preparação) = 4 diárias

15

Dias 28 e 29 de
novembro de 2017

7ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

2 árbitros x 2 dias de eventos =
4 diárias

16

Dias 11 e 12 de
novembro de 2017

Regata Mormaii (8ª etapa Copa
Veleiros de Oceano);

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

Evento

DATA DE
REALIZAÇÃO

1

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC
SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC
SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil
SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC
SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC
SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil
SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de preparação
das regatas) = 4 diárias
2 árbitros x 2 dias de eventos =
4 diárias

2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de preparação
das regatas) = 4 diárias
2 árbitros x 2 dias de eventos) =
4 diárias
2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de preparação
das regatas) = 4 diárias
2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de preparação
das regatas) = 4 diárias
2 árbitros x 2 dias de eventos =
4 diárias
2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de preparação
das regatas) = 4 diárias

2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de preparação
das regatas) = 4 diárias

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

17

Dias 18 e 19 de
novembro de 2017

8ª etapa Copa Veleiros de Monotipos

18

Dias 25 e 26 de
novembro de 2017

Campeonato de Pesca 2017 (evento
03)

19

Dias 30 de
novembro e 01 de
dezembro de 2017

Regata Aniversario do Clube (Classes
Oceano e Monotipo)

20

Dias 02, 03 e 04 de
dezembro de 2017

Regata Volta a Ilha (Fechamento Copa
Veleiros de Oceano 2017)

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

8 árbitros x 3 dias de eventos =
24 diárias

21

Dias 09 e 10 de
dezembro de 2017

9ª etapa Copa Veleiros de Monotipos
(fechamento temporada Monotipos
2017)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

3 árbitros x 2 dias de eventos =
6 diárias

22

Dias 20 e 21 de
janeiro de 2018

Campeonato de Pesca 2017 (evento
04)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de
preparação) = 4 diárias

23

Dias 02, 03 e 04 de
fevereiro de 2018

Regata Circuito Oceânico (Abertura da
Copa Veleiros de Oceano 2018)

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

10 árbitros x 3 dias de eventos
= 30 diárias

24

Dias 03 e 04 de
março de 2018

Regata Fortalezas (2ª etapa Copa
Veleiros de Oceano);

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de preparação
das regatas) = 4 diárias

25

Dias 10 e 11 de
março de 2018

Campeonato de Pesca 2017 (evento
05)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de
preparação) = 4 diárias

26

Dias 17 e 18 de
março de 2018

1ª etapa Copa Veleiros de Monotipos
2018 (abertura temporada Monotipos
2018)

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

4 árbitros x 2 dias de eventos =
8 diárias

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC
SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

TOTAL DIARIAS

2 árbitros x 2 dias de eventos =
4 diárias
2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de
preparação) = 4 diárias
2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de preparação
das regatas) = 4 diárias

156 DIARIAS

ARBITRAGEM DO ADITIVO
27

Dias 24 e 25 de
março de 2018

Regata Cidade de Florianópolis (3ª
etapa Copa Veleiros de Oceano);

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de preparação
das regatas) = 4 diárias

28

Dias 14 e 15 de
abril de 2018

2ª etapa Copa Veleiros de Monotipos
2018

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

3 árbitros x 2 dias de eventos =
6 diárias

29

Dias 19 e 20 de
maio de 2018

3ª etapa Copa Veleiros de Monotipos
2018

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

2 árbitros x 2 dias de eventos =
4 diárias

30

Dias 05, 12 e 26 de
maio de 2018

Copa Flotilha (foram três
eventos/regatas em um: Solitário, Ele
& Ela e Tripulação (4ª etapa Copa
Veleiros de Oceano)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

4 árbitros x 3 dias de eventos =
12 diárias

31

Dias 09 e 10 de
junho de 2018

4ª etapa Copa Veleiros de Monotipos
2018

SEDE OCEÂNICA
Rodovia Tertuliano Brito
Xavier, 3052 – Jurerê
Florianópolis – SC – Brasil

3 árbitros x 2 dias de eventos =
6 diárias

32

Dias 30 de junho e
01 de julho de 2018

Regata Lineares (4ª etapa Copa
Veleiros de Oceano)

SEDE CENTRAL
Rua Silva Jardim, 838 – José
Mendes
Florianópolis – SC

2 árbitros x 2 dias de eventos
(contando 01 dia de preparação
das regatas) = 4 diárias

TOTAL DIARIAS

36 DIARIAS

Neste item, vale destacar que toda arbitragem para o projeto já fez parte da equipe de arbitragem que
organizaram e arbitraram os Jogos Olímpicos de 2016 na Cidade do Rio de Janeiro para todas as
modalidades de vela, inclusive o Coordenador Geral dos Jogos esta Coordenando a Arbitragem/Juria do
projeto em tela, o que elevou consideravelmente o nível técnico dos eventos.

Árbitro MARCUS VINICIUS SAMPAIO VEIGA (a
direita) em atuação no projeto durante evento
fazendo anotações durante a realização das
regatas.

Ao lado árbitro MARCELO VIANA REITZ em
atuação no projeto durante evento fazendo
anotações da regata.

Ao lado e abaixo podemos verificar a
embarcação principal da arbitragem,
estrutura oferecida pelo ICSC –VI, com
complementação do abastecimento da
mesma suportada pelo projeto. Também na
foto abaixo podemos verificar o bote de
apoio da arbitragem, estrutura concebida
junto aos projetos anteriores.

Acima a esquerda podemos verificar o árbitro MARCELO VIANA REITZ em atuação no projeto durante evento e
acima a direita o Coordenador de Arbitragem e arbitro do projeto SR. RICARDO NAVARRO em atuação no projeto
durante evento.

Ao lado podemos verificar a
embarcação
principal
da
arbitragem,
estrutura
oferecida pelo ICSC –VI, com
complementação
do
abastecimento da mesma
suportada pelo projeto.

Ação 1.11.2 - ENCARGOS TRABALHISTAS
Esta ação refere-se ao pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários os quais
constituíram uma obrigação tributária principal, em que a pessoa jurídica ou equiparada está obrigada a
reter do beneficiário da renda as seguintes contribuições: PIS, COFINS e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, nos termos estabelecidos pela Lei nº 10.833/2003 e posteriores regulamentações.
Informamos que por procedimento administrativo regulamentado os encargos de todo RH estão
sendo recolhidos em guias únicas de contribuições, apresentadas na prestação de contas final, sendo que
indicados em documentos os valores correspondentes aos Recursos Humanos deste Projeto.
Desta forma, vale destacar que os encargos trabalhistas e previdenciários, indicados no projeto,
foram recolhidos em guia única como já informado, juntamente com os recursos humanos do clube,
contudo especificados para que sejam identificados nesta prestação de contas. Quanto aos pagamentos de
arbitragem, a forma se deu por RPA, onde igualmente ao RH mencionado acima, os encargos dos árbitros
foram recolhidos em guias únicas de contribuições, apresentadas na prestação de contas final, sendo que
indicados em documentos “comprovantes de execução“ deste relatório.
*PLANILHA REFERENTE AO CALCULO DE CADA ENCARGO JÁ ANEXO NO PROCESSO.
1.11.3 - Ação 4 – UNIFORMES
Item 4.3 CAMISA NEOPREME - a Camisa confeccionada em verdadeiro Neoprene 1,5mm (peito e costas)
e mangas em Lycra esta sendo entregue para os atletas beneficiados pelo projeto, haja vista o controle e
porque o projeto ainda se encontra em execução. Esse equipamento aqui pleiteado é de fabricação
exclusiva, e, portanto, tratam-se de equipamentos, ou gênero que só puderam ser fornecidos por empresa
exclusiva, respeitando a vedação da preferência de marca, haja vista que os equipamentos aqui
considerados se deram devido a sua exclusividade no mercado e são considerado os melhores
equipamentos de análise de atletas no momento, praticados pelos maiores clubes do brasil e do mundo,
sendo comprovadas no projeto essa exclusividade, através de atestados fornecidos pelos órgãos de
registro pertinentes, conforme pactuado em plano de trabalho. Neste caso, houve a inviabilidade fática de
competição de contratação, de modo que, ainda efetivamos a divulgação da licitação, esta restou a
absoluta ausência de concorrentes, devido a especificidade do equipamento e exclusividade do
fornecedor. Podemos dizer que este item da ação merece destaque, pois foi fundamental para o pactuado
quanto ao Plano de Divulgação. Podemos afirmar que cumprimos integralmente o previste para o item,
tanto na questão da divulgação pactuada dos nossos parceiros (Ministério do Esporte/ Governo Federal
Plano de Mídia), como do quantitativo para o item. Para controle de entrega do item criamos o
mecanismo denominado CONTROLE DE ENTREGA DE CAMISETAS DE NEOPREME do Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03, onde identificamos em todas as planilhas os seguintes
dados:
 Nome do Beneficiado;
 Numero do CPF/ou documento;*
 Telefone e e-mail de contato;
 Assinatura do beneficiado confirmando recebimento de 01 (uma) camiseta.
*a dificuldade encontrada para este dado foi que muitas “crianças” ainda não possuíam documento de
identidade/CPF.

Ao
lado
podemos
constatar a aquisição do
item camisa de neopreme.
Vemos
também
o
professor de vela JOÃO
LUIZ DE MELO REBELLO
recebendo sua camiseta de
neopreme, com destaque a
divulgação da marca dos
parceiros/patrocinadores
e da Lei Federal de
Incentivo
ao
Esporte/Governo Federal
– em posição estratégica
para que o colete salva
vidas não cubra as
logomarcas quando usado.

Item 4.4 CAMISETAS PARA OS EVENTOS – foram confeccionadas e entregues as camisetas para os 12
eventos realizados até aqui (11 eventos da modalidade de vela e 01 evento da modalidade de pesca
esportiva) e se deram de forma personalizada por evento, ou seja, cada evento esta tendo sua camiseta
personalizada. Podemos dizer que este item da ação merece destaque, pois foi fundamental para o
pactuado quanto ao Plano de Divulgação. Podemos afirmar que cumprimos integralmente o previste para
o item, tanto na questão da divulgação pactuada dos nossos parceiros (Ministério do Esporte/ Governo
Federal Plano de Mídia), como do quantitativo para o item. Para controle de entrega do item criamos o
mecanismo denominado CONTROLE DE ENTREGA DE CAMISETAS DO Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 161118003, onde identificamos em todas as planilhas os seguintes dados:
 Nome da Regata;
 Data do evento/preenchimento;
 Local do evento.
O beneficiado preenchia a próprio punho seus dados e assinava o controle, sendo os dados solicitados em
planilha:





Nome do Beneficiado;
Numero do CPF/ou documento;*
Telefone e e-mail de contato;
Assinatura do beneficiado confirmando recebimento de 01 (uma) camiseta.

*a dificuldade encontrada para este dado foi que muitas “crianças” ainda não possuíam documento de
identidade/CPF.

Imagem ilustrativa do modelo de controle.

Ao lado podemos constatar o controle efetuado para a
entrega das camisetas do projeto junto aos atletas e
participantes dos eventos, onde se faz primeiramente
a inscrição regular no evento, na sequencia o
preenchimento do CONTROLE DE ENTREGA DE
CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03, para depois ser entregue a camiseta ao
atleta participante.

Destacamos que todos os documentos onde constam todas as informações sobre a retirada do
item desta ação, como nome do retirante/beneficiado, quantidade e evento do projeto em tela estão
sendo devidamente armazenados para apresentação na prestação de contas final deste projeto.

A seguir algumas amostragens de registros fotográficos que comprovam que o item vem sendo cumprido
conforme pactuado:

Nas fotos nesta pagina constatar exemplo de
personalização das camisetas para evento especifico
realizado, como também, a divulgação da marca dos
parceiros/patrocinadores e da Lei Federal de Incentivo
ao Esporte/Governo Federal – amostragem da camiseta.

Nas fotos nesta pagina constatar exemplo de
personalização das camisetas para evento especifico
realizado, como também, a divulgação da marca dos
parceiros/patrocinadores e da Lei Federal de Incentivo
ao Esporte/Governo Federal – amostragem da camiseta.

Abaixo podemos constatar o
controle efetuado para a entrega das
camisetas do projeto junto aos
atletas e participantes dos eventos,
onde se faz primeiramente a
inscrição regular no evento, na
sequencia o preenchimento do
CONTROLE DE ENTREGA DE
CAMISETAS
do
Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018
- Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/201629 - Nº SLIE: 1611180-03, para
depois ser entregue a camiseta ao
atleta participante. Ao lado atletas
vestidas com camiseta do evento em
Quarta
Etapa
Copa
Veleiros
Monotipos.

Ao lado podemos constatar o controle efetuado para a
entrega das camisetas do projeto junto aos atletas e
participantes dos eventos, onde se faz primeiramente
a inscrição regular no evento, na sequencia o
preenchimento do CONTROLE DE ENTREGA DE
CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03, para depois ser entregue a camiseta ao
atleta participante.

Acima podemos constatar exemplo de
personalização das camisetas para evento
especifico, como também, ao fundo banner
do projeto com a divulgação da marca dos
parceiros/patrocinadores e da Lei Federal
de Incentivo ao Esporte/Governo Federal–
amostragem da camiseta da 3ª Etapa Copa
Veleiros MONOTIPOS.

Ao lado abaixo atletas vestidos com camiseta do
evento em Quarta Etapa Copa Veleiros Monotipos
demostrando a ampla divulgação do Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de
Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03,
através do item camisetas para eventos.

Nesta pagina podemos constatar
exemplos de personalização das
camisetas para eventos específicos,
como também, a divulgação da
marca dos parceiros/patrocinadores
e da Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo
Federal
–
amostragens das camisetas da 4ª
Etapa Copa Veleiros MONOTIPOS
que ocorreu juntamente com a
Clínica Praia Limpa.

Item 4.6 – COLETES SALVA VIDAS - Colete Salva Vidas é ITEM DE SEGURANÇA imprecídivel no projeto
e esta sendo entregue para os atletas beneficiados pelo projeto, haja vista o controle e porque o projeto
ainda se encontra em execução. Esse equipamento aqui pleiteado é de fabricação exclusiva, e, portanto,
tratam-se de equipamentos, ou gênero que só puderam ser fornecidos por empresa exclusiva,
respeitando a vedação da preferência de marca, haja vista que os equipamentos aqui considerados se
deram devido a sua exclusividade no mercado e são considerado os melhores equipamentos de análise de
atletas no momento, praticados pelos maiores clubes do brasil e do mundo, sendo comprovadas no
projeto essa exclusividade, através de atestados fornecidos pelos órgãos de registro pertinentes,
conforme pactuado em plano de trabalho. Neste caso, houve a inviabilidade fática de competição de
contratação, de modo que, ainda efetivamos a divulgação da licitação, esta restou a absoluta ausência de
concorrentes, devido a especificidade do equipamento e exclusividade do fornecedor. Podemos dizer que
este item da ação merece destaque, pois foi fundamental para o pactuado quanto ao Plano de Divulgação.
Podemos afirmar que cumprimos integralmente o previste para o item, tanto na questão da divulgação
pactuada dos nossos parceiros (Ministério do Esporte/ Governo Federal Plano de Mídia), como do
quantitativo para o item. Para controle de entrega do item criamos o mecanismo denominado CONTROLE
DE ENTREGA DE CAMISETAS DE NEOPREME do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de
Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03, onde identificamos
em todas as planilhas os seguintes dados:
 Nome do Beneficiado;
 Numero do CPF/ou documento;*
 Telefone e e-mail de contato;
 Assinatura do beneficiado confirmando recebimento de 01 (uma) camiseta.
*a dificuldade encontrada para este dado foi que muitas “crianças” ainda não possuíam documento de
identidade/CPF.

Ao lado podemos constatar a aquisição
do item colete salva vidas. Vemos
também o professor de vela JOÃO LUIZ
DE MELO REBELLO recebendo seu
colete salva vidas, com destaque a
divulgação
da
marca
dos
parceiros/patrocinadores e da Lei
Federal
de
Incentivo
ao
Esporte/Governo Federal – em posição
estratégica para que o colete salva
vidas não cubra as logomarcas quando
usado.

1.11.4 - Ação 5 - DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO
Itens 5.1 e 5.2 - Os banners previstos no projeto serviram como forma de divulgação nos treinos e
competições dos parceiros do projeto e da marca do Governo Federal/ Ministério do Esporte, além de
identificar a iniciativa da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, como pode ser comprovado na vasta
documentação composta por registros fotográficos que se encontram devidamente anexados a este
Relatório Final de Cumprimento de Objeto na aba “Documentos Comprobatórios”.
Nova memória de Execução:
Item
Banner grande

Banner pequeno

Descrição

Quantidade
Executada

Banner grande dimensão 3,00m x
2,00m
Banner grande dimensão 1,00m x
1,80m

1

2

Vale destacar que o Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha, sem qualquer ônus ao projeto
disponibilizou além do quantitativo pactuado, materiais a mais para divulgação da marca dos
parceiros/patrocinadores e da Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal.

Registro fotográfico de comprovação da aquisição dos itens:

Nesta pagina podemos constatar
aquisição dos banners grande e
pequeno, conforme pactuado,
como também, a devida divulgação
da
marca
dos
parceiros/patrocinadores e da Lei
Federal
de
Incentivo
ao
Esporte/Governo
Federal.
Os
banners foram utilizados em todas
as ações sempre que possível,
conforme pode ser comprovado no
vasto acervo fotográfico deste
Relatório Parcial de Cumprimento
do Objeto.

Nesta pagina podemos constatar aquisição dos banners excedentes sem ônus ao projeto, conforme informado,
como também, a devida divulgação da marca dos parceiros/patrocinadores e da Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal. Os banners estão sendo utilizados em todas as ações sempre que possível, conforme
pode ser comprovado no vasto acervo fotográfico deste Relatório Parcial de Cumprimento do Objeto.
Destacamos a utilização da logomarca atualizada do Governo Federal para as ações do projeto na boia de regata
abaixo.

IDENTIDADE VISUAL EM EXECUÇÃO

Recepção dos atletas

Premiação

Equipamentos

Áreas de Circulação das atividades

Camisetas dos eventos

Uniformes

O item 5.3 – SONORIZAÇÃO – a sonorização para os eventos esta se executando através de serviços de
locação de equipamento e estrutura de sonorização sendo previstos para 14 eventos, conforme aprovado
em Plano de Trabalho. Conforme informamos a opção por fazer a sonorização apenas nas etapas em que
há a participação de crianças, ou seja, as etapas de monotipos do calendário para melhor condução e
segurança dos eventos esta dando certo. As etapas de pesca esportiva, as outras etapas de oceano o clube
foram aportadas sem ônus ao projeto conforme pactuado. A sonorização se confirmou como o reforço de
som para que um evento POSSA SER CONDUZIDO, conforme indicamos.

Nesta pagina podemos constatar
contratação dos serviços de
sonorização,
a
qual
esta
devidamente acompanhada, da
divulgação
da
marca
dos
parceiros/patrocinadores e da
Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal.

1.11.6 - Ação 6 - MATERIAL/PREMIAÇÃO
Os itens 6.1 e 6.2 - MEDALHAS e TROFÉUS, itens estes indicados no projeto foram executados
para premiação aos atletas participantes dos eventos/ competições indicados no projeto, sendo que
tivemos no total 36 cerimônias de premiação, como podem ser verificados e comprovados no vasto
material anexado em “documentos comprobatórios” e nas fotos anexas a este relatório. Desta forma esta
ação esta sendo empregada também para divulgar nossos parceiros patrocinadores que puderam
participar efetivamente (in loco), pois conseguimos personalizar os troféus para cada evento como
ocorreu no projeto de 2017/2018, promovendo sempre que possível a marca dos
parceiros/patrocinadores e da Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal.
Imagens da execução da ação (itens 61. e 6.2)

Todo material de premiação esta sendo personalizado
para cada evento, somando valor junto à ação de
divulgação. Conseguimos que todos os itens constassem
sempre
que
possível
às
marcas
dos
parceiros/patrocinadores e da Lei Federal de Incentivo
ao Esporte/Governo Federal.

Todo material de premiação esta sendo
personalizado
para
cada
evento,
somando valor junto à ação de
divulgação. Conseguimos que todos os
itens constassem sempre que possível às
marcas dos parceiros/patrocinadores e
da Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal.

Todo material de premiação esta sendo
personalizado para cada evento,
somando valor junto à ação de
divulgação. Conseguimos que todos os
itens constassem sempre que possível
às
marcas
dos
parceiros/patrocinadores e da Lei
Federal
de
Incentivo
ao
Esporte/Governo Federal.

Todo material de premiação
esta sendo personalizado
para cada evento, somando
valor junto à ação de
divulgação. Conseguimos que
todos os itens constassem
sempre que possível às
marcas
dos
parceiros/patrocinadores e
da Lei Federal de Incentivo
ao Esporte/Governo Federal.

1.11.7 - Ação 7 – SERVIÇOS OPERACIONAIS
Os itens 7.1 e 7.2 - COMBUSTIVEL PARA TREINOS E EVENTOS – foram adquiridos e
disponibilizados para o projeto conforme pactuado. Sua utilização integra a estrutura para abastecimento
de embarcações para os treinos na água e para acompanhamento de competições. Estes itens teve como
finalidade o abastecimento de combustível náutico para o funcionamento de barcos de apoio e de suporte
de evento. Portanto, como já indicamos em Plano de Trabalho aprovado, este item foi fundamental pois
proporcionou estrutura para treinamento na água e acompanhamento nas competições. É material para
funcionamento regular de treinos das classes indicadas na proposta e funcionamento regular dos eventos.
Trata-se de combustível para abastecimento de bote de treino da Comissão Técnica e acompanhamento
de eventos. Sem este item o acompanhamento de treinos e EVENTOS se inviabilizaria.
O barco que transporta os juízes foi fornecido pelo clube (é um barco tipo traineira – específico
para execução desta situação), sem qualquer ônus ao projeto, mas que precisa de abastecimento, e esta
sendo elemento de referencia das competições/eventos, sendo responsável pela demarcação da raia de
competição e também recolhimento da mesma, portanto sempre faz viagens duplicadas. Como podemos
verificar, conseguimos atender plenamente os eventos com barco suporte para técnico e suporte nos
eventos, conforme aprovado em plano de trabalho inicial, ainda, conseguimos executar os treinos
regulares com este item.
Para controle da ação utilizamos como instrumento documento denominado CONTROLE DE
UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO
2 - Nº SLIE: 1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29, onde se preencheu os seguintes dados:
1
2
3
4

Nome do responsável pela retirada;
Data da retirada;
Litros/quantidade;
Assinatura.

Imagem ilustrativa do modelo de controle.

Podemos constatar nas fotos nesta pagina, o
“abastecimento” durante o projeto das embarcações
conforme informado em Plano de Trabalho. Com
imagens de marinheiros, abastecendo botes para
treinos, botes para apoio em eventos e embarcação
para arbitragem.

7.3 – SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - ESTÃO LANÇADOS EM RELAÇÃO DE PAGAMENTOS, OS
SERVIÇOS SÃO PRESTADOS EM LOCAL FORA PARTICULAR INVIABILIZANDO NO MOMENTO
REGISTRO FOTOGRAFICO.
No diz respeito ao serviços de manutenção, acerca de troca de peças, quantitativo de serviços
mensal e demais informações pertinentes a ação, informamos que foram necessários durante a execução
do projeto diversos serviços tais como alinhamento de eixo, manutenção do berço de apoio dos
barcos(carretas), serviços de resina e fibra de vidro, revisão de hélice e eixo, revisão de hidráulica naval,
jateamento do fundo dos barcos, manutenção geral dos barcos, revisão de mastreação, mecânica náutica
em geral, serviços de pintura e polimento naval, remoção de craca, remoção de crustáceos, reparos de
mastreação, revisão de motores, troca de óleo, serviços de tapeçaria náutica, troca de anodos, troca de
Buchas, troca de eletrônicos, entre outros.
Para tanto, contratamos empresa especializada para realização dos serviços pra manutenção de
equipamentos esportivos náuticos conforme disposto no detalhamento das cotações previas. Assim esses
serviços serão divididos em três situações:
1. Manutenção Preventiva e Corretiva, Administração de Embarcações, Consertos e Reparos,
Instalações Elétricas e Hidráulicas - esta manutenção PREVENTIVA teve a intenção de reduzir a
probabilidade de falha de um equipamento, ou ainda a degradação de um serviço. Foi uma intervenção
prevista, preparada e programada antes da data provável do aparecimento de uma falha, ou seja, foi o
conjunto de serviços de inspeções sistemáticas, ajustes, conservação e eliminação de defeitos, visando a
evitar falhas. Foi realizada em conformidade com um cronograma pré estabelecido entre prestador e o
clube.
2. Manutenção Corretiva - consistiu em substituir peças ou componentes que apresentaram falha,
desgaste ou algum tipo de acidente e que levem o equipamento a uma parada ou a realização de algum

tipo de reparo inesperado. Esta atividade consistiu na reparação, restauro ou substituição de
componentes de manutenção, peças, serviços ou outros itens da embarcação.
3. Administração de Embarcação - consistiu na segurança da tripulação, ponto de partida na realização
de nosso trabalho, entre outros trabalhos desenvolvidos por nós na administração de uma embarcação, se
destacam: checagem de todos os itens de segurança mensalmente (extintores, coletes, balsa e etc.), e
gestão dos serviços de toda a embarcação para garantia da navegação segura.
Consertos

Troca de Peças

Administração dos Equipamentos

1.11.8 - Ação 8 - MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO
Os equipamentos adquiridos foram:
 Item 8.1 – 05 BARCOS TIPO OPTIMIST
 Item 8.2 – 08 BOIAS DE REGATA
Todos os equipamentos listados acima foram utilizados em treinos e nos eventos, pois foram e são
equipamentos imprescindíveis, e serviram e servem demarcação dos eventos e treinos e para
acompanhamento dos atletas em água. Podemos afirmar que os barcos OPTIMIST estão oferecendo a
ampliação do atendimento aos velejadores e melhor estrutura para o trabalho dos técnicos. Destacamos
as Boias de Regata utilizadas que estão dando estrutura para montagem das raias, oferecendo visibilidade
e segurança a todos os participantes nos eventos. Ainda, relatamos a importância da ampliação da
estrutura com a aquisição de novos barcos, somados a estrutura já existente que nos proporcionou a
ampliação de nossas turmas de treino regular, podendo ser comprovados no amplo acervo fotográfico
deste relatório ainda em matérias jornalísticas anexas em documentos comprobatórios. Por
fim,
informamos que todos os equipamentos continuam sendo utilizados nas atividades voltadas à
vela no clube, estando sob a sua salva guarda. Todos os itens citados podem ser verificados e
comprovados no vasto material anexado em “documentos comprobatórios” e nas fotos anexas a
este relatório.
05 barcos OPITIMIST e seus acessórios

Boias de Regata

2. COMPROVANTES DE EXECUÇÃO/REGISTROS FOTOGRÁFICOS
1°. Evento – SEGUNDA ETAPA COPA VELEIROS MONOTIPOS – data do evento - 29 e 30/04/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Segunda Etapa Regata Copa Veleiros
Monotipos, etapa que deu início ao CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2

Nesta página podemos constatar o controle efetuado
para a entrega das camisetas do projeto junto aos
atletas e participantes dos eventos, onde se faz
primeiramente a inscrição regular no evento, na
sequencia o preenchimento do CONTROLE DE
ENTREGA DE CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO
2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03, para depois ser entregue a camiseta ao
atleta participante.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as
regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos,
recebem orientação de seus
técnicos, ajustam seus barcos
antes do inicio das regatas.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as
regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos,
recebem orientação de seus
técnicos, ajustam seus barcos
antes do inicio das regatas.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as
regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos,
recebem orientação de seus
técnicos, ajustam seus barcos
antes do inicio das regatas.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as regatas do
evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos, recebem orientação de
seus técnicos, ajustam seus barcos
antes do inicio das regatas. Também a
estrutura de apoio oferecido pelo clube
para colocação dos barcos dos atletas
na agua.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as regatas do
evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos e ajustam seus barcos
antes do inicio das regatas. Ao lado o
árbitro MARCUS VINICIUS SAMPAIO
VEIGA (a direita) em atuação no projeto
durante a realização da regata.

Na foto acima podemos verificar o bote de apoio técnico com o professor /instrutor de vela dando apoio aos atletas
para sua locomoção até a raia de competição do evento, abaixo a grande disputa por posições entre as embarcações
participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.

Na foto no inicio da pagina acima podemos constatar o árbitro MARCUS VINICIUS SAMPAIO VEIGA em
atuação no projeto durante evento fazendo anotações durante a realização das regatas.
Também nesta pagina podemos constatar a grande disputa por posições entre as embarcações
participantes do evento junto a classes Snipe, Dingue e Vela Jovem.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.

Nesta pagina podemos constatar alguns dos atletas das mais diversas classes MONOTIPOS em
competição.

Nesta pagina podemos alguns dos
atletas das mais diversas classes
MONOTIPOS em competição

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a entrega
das premiações (troféus e medalhas) para
os beneficiados, ainda podemos verificar
todo o trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO
2
Processo
Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações
(troféus e medalhas) para os beneficiados, ainda
podemos verificar todo o trabalho de divulgação
do
projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03.

2°. Evento – REGATA SOLITÁRIO – data do evento - de 03 a 06/05/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Regata Solitário, classe OCEANO.

Nas fotos acima podemos constatar o controle efetuado para a entrega das camisetas do projeto junto aos atletas e
participantes dos eventos, onde se faz primeiramente a inscrição regular no evento, na sequencia o preenchimento do
CONTROLE DE ENTREGA DE CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2
- Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03, para depois ser entregue a camiseta ao atleta participante.
Também nesta pagina podemos constatar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do evento
junto à classe OCEANO.

Acima imagens da disputa por posições entre as embarcações participantes do evento Regata Solitário.

Acima podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do evento Regata Solitário.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.

Acima imagem de embarcação participante do evento Regata Solitário.

Fotos de regata em desenvolvimento e imagem de embarcação participante do evento Regata Solitário.

Fotos de regata em desenvolvimento e imagem de embarcação
participante do evento Regata Solitário.

3°. Evento – PRIMEIRA ETAPA DO ESTADUAL DE PESCA ESPORTIVA – data do evento de 06 a
11/05/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Primeira Etapa do Estadual de Pesca Esportiva.

Nesta pagina podemos
verificar
imagens
da
competição de pesca
esportiva, etapa válida
pelo
Campeonato
de
Pesca Esportiva do Estado
de Santa Catarina.
Pescadores e seus troféus
(peixes
pescados)
e
movimentação
das
embarcações
participantes

Nesta pagina podemos verificar imagens
da competição de pesca esportiva, etapa
válida pelo Campeonato de Pesca
Esportiva do Estado de Santa Catarina.
Pescadores e seus troféus (peixes
pescados)
e
movimentação
das
embarcações participantes

Nesta pagina podemos
verificar
imagens
da
competição de pesca
esportiva, etapa válida
pelo
Campeonato
de
Pesca Esportiva do Estado
de Santa Catarina.
Movimentação
das
embarcações
participantes e dos atletas
participantes

Nesta pagina podemos verificar
imagens da competição de pesca
esportiva,
etapa
válida
pelo
Campeonato de Pesca Esportiva do
Estado de Santa Catarina.
Movimentação
participantes
participantes

das
embarcações
e
dos
atletas

Acima podemos verificar imagens da competição
de pesca esportiva, etapa válida pelo Campeonato
de Pesca Esportiva do Estado de Santa Catarina.
Movimentação das embarcações participantes e
dos atletas participantes

Nesta pagina podemos constatar
também a cerimonia de premiação
com a entrega das premiações (troféus
e medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto com
a marca dos parceiros/patrocinadores
junto com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar também a cerimonia de premiação com a entrega das premiações
(troféus e medalhas) para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação
do projeto com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

4°. Evento – REGATA ELE & ELA – data do evento 12 E 13/05/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Regata Ele & Ela – Classe OCEANO

Nas fotos acima podemos constatar o
controle efetuado para a entrega das
camisetas do projeto junto aos atletas e
participantes dos eventos, onde se faz
primeiramente a inscrição regular no
evento, na sequencia o preenchimento do
CONTROLE DE ENTREGA DE CAMISETAS do
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018
- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03, para depois ser entregue a
camiseta ao atleta participante.
Também nesta pagina podemos constatar o
layout específico da camiseta para o evento
e momento de preparação das embarcações
pelos atletas.

Nas fotos acima podemos constatar o
controle efetuado para a entrega das
camisetas do projeto junto aos atletas e
participantes dos eventos, onde se faz
primeiramente a inscrição regular no
evento, na sequencia o preenchimento
do CONTROLE DE ENTREGA DE
CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de
Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03, para depois ser entregue
a camiseta ao atleta participante.
Também nesta pagina podemos
constatar o layout específico da
camiseta para o evento e momento de
preparação das embarcações pelos
atletas.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as
regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos e
ajustam seus barcos.
Ao lado
preparação
das
raias
de
competição feita pela equipe de
arbitragem e de apoio em atuação
no projeto durante a realização da
regata. Imagens das boias de
regatas.

Nesta
pagina
podemos
verificar
momentos que antecedem as regatas do
evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos e ajustam seus barcos.

Acima podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do evento Regata Ele & Ela.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.

Ao lado e abaixo podemos
verificar a grande disputa por
posições entre as embarcações
participantes do evento Regata
Ele & Ela.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa
entre as embarcações.

Na foto acima podemos constatar equipe de arbitragem em atuação
no projeto durante evento controlando o sistema de bandeiras e
sinalização aos atletas durante a realização das regatas.
Também nesta pagina podemos constatar imagem de embarcação
participantes do evento junto a classe OCEANO.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou
grande disputa entre as embarcações.

Na foto no final da pagina podemos constatar anotações
durante a regata feitas pela equipe de arbitragem em atuação
no projeto durante evento controlando a realização das
regatas.
Também nesta pagina podemos constatar imagens de
embarcações participantes do evento junto a classe OCEANO.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as embarcações.

Nesta pagina podemos constatar também a cerimonia
de premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com
a marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade
de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar também a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a
marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar também a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e medalhas)
para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a marca dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

5°. Evento – TERCEIRA ETAPA COPA VELEIROS MONOTIPOS – data do evento 20 e 21/05/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento TERCEIRA ETAPA COPA VELEIROS MONOTIPOS

Nas fotos acima podemos constatar o
controle efetuado para a entrega das
camisetas do projeto junto aos atletas
e participantes dos eventos, onde se
faz primeiramente a inscrição regular
no
evento,
na
sequencia
o
preenchimento do CONTROLE DE
ENTREGA DE CAMISETAS do Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29
- Nº SLIE: 1611180-03, para depois
ser entregue a camiseta ao atleta
participante.
Também nesta pagina podemos
constatar o layout específico da
camiseta para o evento.

‘

Nesta pagina podemos verificar momentos que antecedem as
regatas do evento, onde os atletas preparam seus equipamentos,
recebem orientação de seus técnicos, ajustam seus barcos antes do
inicio das regatas.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as regatas do
evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos, recebem orientação de
seus técnicos, ajustam seus barcos
antes do inicio das regatas. Também a
estrutura de apoio oferecido pelo clube
para colocação dos barcos dos atletas
na agua.

Nesta pagina podemos verificar momentos que antecedem as
regatas do evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos, recebem orientação de seus técnicos, ajustam
seus barcos antes do inicio das regatas.

Nesta pagina acima podemos constatar o barco de apoio
dos técnicos em atuação no projeto durante evento
fazendo abordagens junto aos durante a realização das
regatas.
Também nesta pagina podemos constatar a grande
disputa por posições entre as embarcações participantes
do evento junto a classes OPTIMIST.
O evento foi marcado pelo tempo nublado e frio, com
fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.

Nesta
pagina
podemos
constatar a grande disputa por
posições entre as embarcações
participantes do evento junto a
classe OPTIMIST.
O evento foi marcado pelo
tempo nublado e frio, com
fortes
ventos
o
que
oportunizou grande disputa
entre as embarcações.

Na foto abaixo da pagina
acima podemos constatar
o a embarcação de
arbitragem em atuação no
projeto durante evento
fazendo
anotações
durante a realização das
regatas.
Também nesta pagina
podemos
constatar
a
grande
disputa
por
posições
entre
as
embarcações participantes
do evento junto à classe
OPTIMIST.
O evento foi marcado pelo
tempo nublado e frio, com
fortes ventos o que
oportunizou
grande
disputa
entre
as
embarcações.

Imagens dos atletas durante as regatas. O
evento foi marcado pelo tempo nublado e
frio, com fortes ventos o que oportunizou
grande disputa entre as embarcações.

Imagens dos atletas durante as regatas. O
evento foi marcado pelo tempo nublado e
frio, com fortes ventos o que oportunizou
grande disputa entre as embarcações.

Nesta pagina podemos constatar a grande disputa por posições entre as embarcações
participantes do evento junto à classe OPTIMIST, SNIPE e DINGUE.
O evento foi marcado pelo tempo nublado e frio, com fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.

Nesta
pagina
acima
podemos constatar o barco
de apoio dos técnicos em
atuação no projeto durante
evento fazendo abordagens
junto
aos
durante
a
realização das regatas.
Podemos constatar também
a
embarcação
de
arbitragem em atuação no
projeto, fazendo anotações
durante a realização das
regatas.
O evento foi marcado pelo
tempo nublado e frio, com
fortes
ventos
o
que
oportunizou grande disputa
entre as embarcações.

Nesta pagina podemos constatar a embarcação de arbitragem em atuação no projeto, fazendo anotações
durante a realização das regatas. O evento foi marcado pelo tempo nublado e frio, com fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as embarcações. Destaque para boia de regata, equipamento adquirido
com o projeto, sendo utilizado durante as regatas/evento.

Nesta pagina acima podemos constatar o barco de apoio dos técnicos em atuação no projeto durante evento
fazendo abordagens junto aos durante a realização das regatas.
Podemos constatar também a embarcação de arbitragem em atuação no projeto, fazendo anotações durante a
realização das regatas.
O evento foi marcado pelo tempo nublado e frio, com fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.
Destaque acima para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado durante as
regatas/evento.

Nesta pagina podemos constatar a
embarcação de arbitragem em atuação no
projeto, fazendo anotações durante a
realização das regatas.
O evento foi marcado pelo tempo nublado e
frio, com fortes ventos o que oportunizou
grande disputa entre as embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento
adquirido com o projeto, sendo utilizado
durante as regatas/evento.

Nesta pagina podemos constatar a
embarcação de arbitragem em atuação no
projeto, fazendo anotações durante a
realização das regatas.
O evento foi marcado pelo tempo nublado e frio,
com fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento
adquirido com o projeto, sendo utilizado
durante as regatas/evento.

Nesta
pagina
podemos
constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das
premiações
(troféus
e
medalhas)
para
os
beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de
divulgação do projeto com a
marca
dos
parceiros/patrocinadores
junto com a Lei Federal de
Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade
de Florianópolis – ANO 2 Processo
Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.
Destaque para sonorização
durante a premiação e todo o
evento

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus
e medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.
Destaque para sonorização durante a premiação e
todo o evento

6°. Evento – REGATA TRIPULAÇÃO – data do evento 27 e 28/05/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Regata Tripulação.

Nas fotos acima podemos constatar o controle efetuado para a entrega das camisetas do projeto junto aos atletas e
participantes dos eventos, onde se faz primeiramente a inscrição regular no evento, na sequencia o preenchimento do
CONTROLE DE ENTREGA DE CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03, para depois ser entregue a camiseta ao atleta participante.
Destaque para o grande número de atletas no evento.
Nesta pagina podemos verificar também momentos que antecedem as regatas do evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos e ajustam seus barcos.

Nesta pagina podemos verificar momentos que antecedem as regatas do evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos e ajustam seus barcos.

Ao lado podemos verificar a grande
disputa por posições entre as
embarcações
participantes
do
evento Regata Tripulação.
O evento foi marcado pelo tempo
nublado e ventos fracos ventos o
que oportunizou uma disputa mais
técnica entre as embarcações.

Detalhe de tripulação
atuação na regata.

em

Nesta pagina podemos verificar imagens do trabalho técnico das equipes durante a regata.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado durante
as regatas/evento.

Acima podemos verificar a
grande disputa por posições
entre
as
embarcações
participantes
do
evento
Regata Tripulação.
O evento foi marcado pelo
tempo nublado e ventos
fracos
ventos
o
que
oportunizou uma disputa
mais
técnica
entre as
embarcações.
Podemos verificar também
imagens do trabalho técnico
das equipes durante a regata.

O evento foi marcado pelo tempo nublado e
ventos fracos ventos o que oportunizou uma
disputa mais técnica entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico das equipes durante a
regata.

Ao lado podemos verificar a grande disputa por posições entre
as embarcações participantes do evento Regata Tripulação.
O evento foi marcado pelo tempo nublado e ventos fracos
ventos o que oportunizou uma disputa mais técnica entre as
embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico das
equipes durante a regata.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o
projeto, sendo utilizado durante as regatas/evento.

Acima podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do evento Regata
Tripulação.
O evento foi marcado pelo tempo nublado e ventos fracos ventos o que oportunizou uma disputa mais técnica entre
as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico das equipes durante a regata.

O evento foi marcado pelo tempo
nublado e ventos fracos ventos o que
oportunizou uma disputa mais técnica
entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico das equipes durante a
regata.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do
evento Regata Tripulação.

O evento foi marcado pelo tempo nublado e ventos fracos ventos o que oportunizou uma disputa mais técnica entre
as embarcações. Podemos verificar também imagens do trabalho técnico das equipes durante a regata. Destaque
para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado durante as regatas/evento.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores
junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO
NÁUTICO
2017/2018
Cidade
de
Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos verificar
todo o trabalho de divulgação do projeto com a marca dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de
Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de
Florianópolis
–
ANO
2
Processo
Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus
e medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.

7°. Evento – QUARTA ETAPA COPA MONOTIPOS – data do evento 10 e 11/06/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Regata 4ª ETAPA COPA MONOTIPOS

Nas fotos acima podemos constatar o
controle efetuado para a entrega das
camisetas do projeto junto aos atletas e
participantes dos eventos, onde se faz
primeiramente a inscrição regular no
evento, na sequencia o preenchimento do
CONTROLE DE ENTREGA DE CAMISETAS do
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018
- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03, para depois ser entregue a
camiseta ao atleta participante.
Também nesta pagina podemos constatar o
layout específico da camiseta para o evento
e momento de preparação das embarcações
pelos atletas.

Nas fotos acima podemos constatar o
controle efetuado para a entrega das
camisetas do projeto junto aos atletas e
participantes dos eventos, onde se faz
primeiramente a inscrição regular no
evento, na sequencia o preenchimento do
CONTROLE DE ENTREGA DE CAMISETAS do
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018
- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03, para depois ser entregue a
camiseta ao atleta participante.
Também nesta pagina podemos constatar o
layout específico da camiseta para o evento
e momento de preparação das embarcações
pelos atletas.

Nesta pagina podemos constatar o barco
de apoio dos técnicos em atuação no
projeto
durante
evento
fazendo
abordagens junto aos durante a
realização das regatas.
O evento foi marcado pelo bom tempo
com fortes ventos o que oportunizou
grande disputa entre as embarcações.
Ao lado e abaixo podemos verificar
imagens dos atletas ajustando seus
equipamentos para inicio das regatas.

Na foto acima podemos verificar o barco da arbitragem coordenando o inicio das regatas e orientando os atletas para sua locomoção
até a raia de competição do evento. O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.

Nesta pagina podemos verificar momentos
que antecedem as regatas do evento, onde
os atletas preparam seus equipamentos e
ajustam seus barcos antes do inicio das
regatas.
Ao lado o árbitro MARCELO
GUSMÃO REITZ (a esquerda) em atuação no
projeto durante a realização da regata.

Nesta pagina acima podemos constatar o barco de apoio
dos técnicos em atuação no projeto durante evento
fazendo abordagens junto aos durante a realização das
regatas.
Também nesta pagina podemos constatar o barco da
arbitragem coordenando o início das regatas e orientando
os atletas para sua locomoção até a raia de competição do
evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o
que oportunizou grande disputa entre as embarcações.

Nesta página podemos constatar imagens
do desenvolvimento da regata, como
também a atuação da equipe de arbitragem
do projeto.
Destaque as imagens aéreas de regata.

Ao lado podemos verificar a grande
disputa por posições entre as embarcações
participantes do evento QUARTA ETAPA
DA COPA MONOTIPOS.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande disputa entre
as embarcações.

Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DOS ATLETAS durante a
regata.
Destaque
para
boia
de
regata,
equipamento adquirido com o projeto,
sendo utilizado durante as regatas/evento.

O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o
que oportunizou grande disputa entre as embarcações.

Podemos verificar também imagens do trabalho
técnico DOS ATLETAS durante a regata.

Acima podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do evento
QUARTA ETAPA DA COPA MONOTIPOS em momento de largada de uma das regatas do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.

Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DOS ATLETAS durante a regata.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado durante as
regatas/evento.

Acima podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do evento QUARTA
ETAPA DA COPA MONOTIPOS.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DOS ATLETAS durante a regata.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado durante as regatas/evento e
barco com equipe de arbitragem acompanhando toda regata.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com
a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018
- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Destaque do evento foi a presença o Coordenador do
Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte do
Ministério do Esporte, Senhor NEWTOM KOJI USHIDA, em
visita técnica junto ao projeto.
Abaixo foto da sonorização.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a
marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03. Destaque do evento foi a presença o Coordenador do
Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte do Ministério do Esporte, Senhor NEWTOM KOJI USHIDA,
em visita técnica junto ao projeto.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com
a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/201629 - Nº SLIE: 1611180-03. Destaque
do evento foi a presença o
Coordenador do Departamento de
Incentivo e Fomento ao Esporte do
Ministério do Esporte, Senhor NEWTOM
KOJI USHIDA, em visita técnica junto ao
projeto.
Acima foto da sonorização.

8°. Evento – REGATA LINEARES – data do evento 24 e 25/06/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Regata LINEARES.

Nas fotos nesta pagina podemos
constatar o controle efetuado para a
entrega das camisetas do projeto junto
aos atletas e participantes dos eventos,
onde se faz primeiramente a inscrição
regular no evento, na sequencia o
preenchimento do CONTROLE DE
ENTREGA DE CAMISETAS do Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 Nº SLIE: 1611180-03, para depois ser
entregue a camiseta ao atleta
participante.

Nas fotos nesta pagina podemos
constatar o controle efetuado para a
entrega das camisetas do projeto junto
aos atletas e participantes dos eventos,
onde se faz primeiramente a inscrição
regular no evento, na sequencia o
preenchimento do CONTROLE DE
ENTREGA DE CAMISETAS do Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 Nº SLIE: 1611180-03, para depois ser
entregue a camiseta ao atleta
participante.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por
posições entre as embarcações participantes do evento
regata LINEARES.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o
projeto, sendo utilizado durante as regatas/evento e barco
com equipe de arbitragem acompanhando toda regata.

Nesta pagina podemos verificar a
grande disputa por posições
entre
as
embarcações
participantes do evento regata
LINEARES
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre
as embarcações.
Podemos
verificar
também
imagens do trabalho técnico DAS
EQUIPES durante a regata.
Destaque para boia de regata,
equipamento adquirido com o
projeto, sendo utilizado durante
as regatas/evento e barco com
equipe
de
arbitragem
acompanhando toda regata.

Acima podemos verificar a grande disputa por
posições entre as embarcações participantes
do evento regata LINEARES.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande disputa
entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante a
regata.
Destaque para barco com equipe
arbitragem acompanhando toda regata.

de

Nesta pagina podemos verificar
a grande disputa por posições
entre as embarcações no evento
regata LINEARES.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa
entre as embarcações.
.

Nesta pagina podemos verificar a
grande disputa por posições entre as
embarcações no evento regata
LINEARES.
O evento foi marcado pelo bom tempo
e fortes ventos o que oportunizou
grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens
do trabalho técnico DAS EQUIPES
durante a regata.
Nesta pagina podemos verificar a
grande disputa por posições entre as
embarcações no evento regata
LINEARES.
O evento foi marcado pelo bom tempo
e fortes ventos o que oportunizou
grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens
do trabalho técnico DAS EQUIPES
durante a regata.
Nesta pagina podemos verificar a grande
disputa por posições entre as embarcações
no evento regata LINEARES.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante a
regata.

Nesta pagina podemos verificar a grande
disputa por posições entre as embarcações
no evento regata LINEARES.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante a
regata.

Nesta pagina podemos verificar a
grande disputa por posições entre as
embarcações no evento regata
LINEARES.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as
embarcações.
Podemos verificar também imagens
do trabalho técnico DAS EQUIPES
durante a regata.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações no evento
regata LINEARES.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado durante as
regatas/evento.

Nesta pagina podemos verificar a grande
disputa
por
posições
entre
as
embarcações no evento regata LINEARES.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante a
regata.

Nesta pagina podemos verificar imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante a
regata.
Destaque para barco com equipe de
arbitragem acompanhando toda regata e
atuação dos árbitros na foto acima.
Nesta pagina podemos verificar a grande
disputa por posições entre as embarcações no
evento regata LINEARES.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande disputa entre
as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante a
regata.

.

Nesta pagina podemos verificar imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante a regata.
Destaque para barco com equipe de arbitragem
acompanhando toda regata e atuação dos
árbitros na foto acima.

Nesta pagina podemos verificar imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante a regata.
Destaque para barco com equipe de arbitragem
acompanhando toda regata e atuação dos árbitros
na foto acima.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a entrega
das premiações (troféus e medalhas) para
os beneficiados, ainda podemos verificar
todo o trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO
2
Processo
Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

9°. Evento – QUINTA ETAPA COPA MONOTIPOS – data do evento 19 e 20/08/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento QUINTA ETAPA COPA MONOTIPOS.

Nas fotos acima podemos constatar o controle efetuado para a entrega das camisetas do
projeto junto aos atletas e participantes dos eventos, onde se faz primeiramente a inscrição
regular no evento, na sequencia o preenchimento do CONTROLE DE ENTREGA DE
CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2
- Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03, para depois ser entregue a
camiseta ao atleta participante.
Também nesta pagina podemos constatar o layout específico da camiseta para o evento e
também nos uniformes adquiridos pelo projeto sendo utilizados pelos atletas.

Nas fotos acima podemos constatar o
controle efetuado para a entrega das
camisetas do projeto junto aos atletas
e participantes dos eventos, onde se
faz primeiramente a inscrição regular
no
evento,
na
sequencia
o
preenchimento do CONTROLE DE
ENTREGA DE CAMISETAS do Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29
- Nº SLIE: 1611180-03, para depois
ser entregue a camiseta ao atleta
participante.
Também nesta pagina podemos
constatar o layout específico da
camiseta para o evento e também nos
uniformes adquiridos pelo projeto
sendo utilizados pelos atletas.

Nesta pagina podemos
verificar momentos que
antecedem as regatas do
evento, onde os atletas
preparam
seus
equipamentos,
recebem
orientação
de
seus
técnicos, ajustam seus
barcos antes do inicio das
regatas.

Nesta pagina podemos verificar momentos que
antecedem as regatas do evento, onde os atletas
preparam
seus
equipamentos,
recebem
orientação de seus técnicos, ajustam seus barcos
antes do inicio das regatas.

Nesta
pagina
podemos
verificar
momentos que
antecedem as regatas do
evento, onde os atletas
preparam
seus
equipamentos,
recebem
orientação de seus técnicos,
ajustam seus barcos antes do
inicio das regatas. Também a
estrutura de apoio oferecido
pelo clube para colocação dos
barcos dos atletas na agua.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as regatas
do evento, onde os atletas preparam
seus
equipamentos,
recebem
orientação de seus técnicos, ajustam
seus barcos antes do inicio das regatas.
Destaque para os três botes técnicos
trabalhando simultaneamente, o que
comprova a utilização dos bens
remanescentes dos outros projetos
conforme pactuado.

Na foto ao lado podemos constatar o árbitro e
Coordenador de arbitragem do projeto Sr.
RICARDO NAVARRO em atuação no projeto
durante observando o desenvolvimento das
regatas.
Também nesta pagina podemos constatar a
grande disputa por posições entre as
embarcações participantes do evento junto a
classes LASER E OPTIMIST.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.

Na foto ao lado podemos ver o atleta
campeão sulamericano Alex Veerem
participando do projeto
Também nesta pagina podemos
constatar a grande disputa por
posições entre as embarcações
participantes do evento junto a
classes LASER, SNIPE E OPTIMIST.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as
embarcações.

Destaque para boia de
regata, equipamento
adquirido
com
o
projeto,
sendo
utilizado durante as
regatas/evento, o qual
recebeu
personalização, onde
podemos verificar todo
o
trabalho
de
divulgação do projeto
com a marca dos
parceiros/patrocinado
res junto com a Lei
Federal de Incentivo
ao Esporte/Governo
Federal/
Projeto
CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 Cidade
de
Florianópolis – ANO 2 Processo
Nº:
58000.006673/201629 - Nº SLIE: 161118003.

Nas fotos nesta pagina podemos
verificar o trabalho técnico dos
atletas durante a competição do
evento, com grande disputa por
posições entre as embarcações
participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande perícia técnica
entre as embarcações.
Destaque ao lado para o barco
tipo Laser Standard sendo
utilizado o que comprova a
utilização
dos
bens
remanescentes
dos
outros
projetos conforme pactuado.

Nas fotos nesta pagina podemos verificar o
trabalho técnico dos atletas durante a
competição do evento, com grande disputa por
posições entre as embarcações participantes do
evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande perícia técnica
entre as embarcações.

Nas fotos nesta pagina podemos verificar o
apoio dos técnicos e o trabalho técnico dos
atletas durante a competição do evento,
com grande disputa por posições entre as
embarcações participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
perícia técnica entre as embarcações.
Destaque acima e ao lado para os barcos
tipo Laser Standard sendo utilizados o
que comprova a utilização dos bens
remanescentes dos outros projetos
conforme pactuado.

Nas fotos nesta pagina podemos verificar o trabalho
técnico dos atletas durante a competição do evento,
com grande disputa por posições entre as
embarcações participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos
o que oportunizou grande perícia técnica entre as
embarcações.

Nas fotos nesta pagina podemos verificar o
trabalho técnico dos atletas durante a competição
do evento, com grande disputa por posições entre
as embarcações participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande perícia técnica
entre as embarcações.

Na foto acima podemos constatar os serviços de juria durante o evento, boias de regata e bote de apoio.
Abaixo atletas com a camiseta personalizada para a QUINTA ETAPA DA COPA VELEIROS MONOTIPOS

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com
a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29
- Nº SLIE: 1611180-03.

10°. Evento – REGATA BAIA SUL/GUILHERME STARK BERNARD – data do evento 25 e 26/08/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento COPA VELEIROS OCEANO – REGATA BAIA
SUL/GUILHERME STARK BERNARD

Nas fotos acima podemos constatar o controle
efetuado para a entrega das camisetas do projeto
junto aos atletas e participantes dos eventos, onde
se faz primeiramente a inscrição regular no evento,
na sequencia o preenchimento do CONTROLE DE
ENTREGA DE CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03, para depois ser entregue a
camiseta ao atleta participante.
Também nesta pagina podemos constatar o layout
específico da camiseta para o evento.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as
regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos e
ajustam seus barcos.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as
regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos e
ajustam seus barcos.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações no evento
regata COPA VELEIROS OCEANO – REGATA BAIA SUL/GUILHERME STARK BERNARD.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre
as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DAS EQUIPES durante a regata.

Nesta pagina podemos verificar a
grande disputa por posições entre
as embarcações no evento regata
COPA VELEIROS OCEANO – REGATA
BAIA
SUL/GUILHERME
STARK
BERNARD.

O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as
embarcações.
Podemos verificar também imagens
do trabalho técnico DAS EQUIPES
durante a regata.

Nesta pagina podemos verificar a grande
disputa por posições entre as embarcações
no evento regata COPA VELEIROS OCEANO
– REGATA BAIA SUL/GUILHERME STARK
BERNARD.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante a
regata. Destaque para boia de regata,
equipamento adquirido com o projeto,
sendo utilizado durante as regatas/evento.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por
posições entre as embarcações no evento regata COPA
VELEIROS OCEANO – REGATA BAIA SUL/GUILHERME STARK
BERNARD.

O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DAS
EQUIPES durante a regata.

Nesta pagina podemos verificar a
grande disputa por posições
entre as embarcações no evento
regata COPA VELEIROS OCEANO
–
REGATA
BAIA
SUL/GUILHERME
STARK
BERNARD.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa
entre as embarcações.
Podemos
verificar
também
imagens do trabalho técnico DAS
EQUIPES durante a regata.

Nesta pagina podemos verificar a
grande disputa por posições entre
as embarcações no evento regata
COPA VELEIROS OCEANO
–
REGATA BAIA SUL/GUILHERME
STARK BERNARD.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre
as embarcações.
Podemos verificar também imagens
do trabalho técnico DAS EQUIPES
durante a regata. Destaque para
boia de regata, equipamento
adquirido com o projeto, sendo
utilizado durante as regatas/evento.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a entrega
das premiações (troféus e medalhas)
para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação
do projeto com a marca dos
parceiros/patrocinadores junto com a
Lei
Federal
de
Incentivo
ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo
Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018
Cidade
de
Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.

11°. Evento – REGATA ARQUIPÉLAGO/PORTO BELO – data do evento 15 e 16/09/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Regata ARQUIPÉLAGO/PORTO BELO

Nas fotos acima podemos constatar o
controle efetuado para a entrega das
camisetas do projeto junto aos atletas e
participantes dos eventos, onde se faz
primeiramente a inscrição regular no
evento, na sequencia o preenchimento
do CONTROLE DE ENTREGA DE
CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de
Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03, para depois ser entregue a
camiseta ao atleta participante.
Também
nesta
pagina
podemos
constatar o layout específico da camiseta
para o evento.

Nesta pagina podemos verificar momentos que antecedem as regatas do evento, onde
os atletas preparam seus equipamentos e ajustam seus barcos.

Detalhe
de
tripulação
em
atuação
na
regata
ARQUIPÉLAGO/
PORTO BELO

Nesta pagina podemos verificar a
grande disputa por posições entre as
embarcações participantes do evento
regata ARQUIPÉLAGO/PORTO BELO.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante
a regata.
Destaque para barco com equipe de
arbitragem acompanhando toda regata.

Nesta pagina podemos verificar a grande
disputa por posições entre as embarcações
participantes
do
evento
regata
ARQUIPÉLAGO/PORTO BELO.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande disputa entre
as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante a
regata.
Destaque para barco com equipe
arbitragem acompanhando toda regata.

de

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus
e medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 Nº SLIE: 1611180-03. Também nesta pagina
podemos constatar o layout específico da
camiseta para o evento.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus
e medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 Nº SLIE: 1611180-03.

12°. Evento - SEXTA ETAPA COPA MONOTIPO – data do evento - 23 e 24/09/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento 6ª ETAPA COPA MONOTIPOS

Nas fotos acima podemos constatar o controle
efetuado para a entrega das camisetas do
projeto junto aos atletas e participantes dos
eventos, onde se faz primeiramente a inscrição
regular no evento, na sequencia o
preenchimento do CONTROLE DE ENTREGA DE
CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03, para depois ser entregue a
camiseta ao atleta participante.

Nas fotos acima podemos constatar o controle
efetuado para a entrega das camisetas do
projeto junto aos atletas e participantes dos
eventos, onde se faz primeiramente a inscrição
regular no evento, na sequencia o
preenchimento do CONTROLE DE ENTREGA DE
CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03, para depois ser entregue a
camiseta ao atleta participante.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as
regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos,
recebem orientação de seus
técnicos, ajustam seus barcos antes
do inicio das regatas. Também a
estrutura de apoio oferecido pelo
clube para colocação dos barcos
dos atletas na agua.

Nesta pagina podemos verificar momentos que antecedem as regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos, recebem orientação de seus técnicos, ajustam seus barcos antes do
inicio das regatas. Também a estrutura de apoio oferecido pelo clube para colocação dos barcos dos
atletas na agua. Destaque para o cumprimento do Plano de identidade Visual a mais que o pactuado.

Nesta
pagina
podemos verificar
momentos
que
antecedem
as
regatas do evento,
onde os atletas
preparam
seus
equipamentos,
recebem
orientação de seus
técnicos, ajustam
seus barcos antes
do
inicio
das
regatas.

Nesta
pagina
podemos
verificar
momentos que antecedem as regatas do
evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos, recebem orientação de
seus técnicos, ajustam seus barcos antes
do inicio das regatas.
Acima para detalhe para uma visita
especial na regata.

Acima podemos verificar momentos que antecedem as regatas do evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos, recebem orientação de seus técnicos, ajustam seus barcos antes do inicio das regatas. O evento foi
marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DOS ATLETAS durante a regata. Destaque para barco com
equipe de arbitragem acompanhando toda regata.

O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o
que oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho
técnico DOS ATLETAS durante a regata.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido
com o projeto, sendo utilizado durante as
regatas/evento, o qual recebeu personalização, onde
podemos verificar todo o trabalho de divulgação do
projeto com a marca dos parceiros/patrocinadores
junto com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO
2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03.

Acima podemos verificar momentos das regatas do evento, onde os atletas preparam seus equipamentos,
recebem orientação de seus técnicos, ajustam seus barcos antes do inicio das regatas.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DOS ATLETAS durante a regata. Destaque para barco com
equipe de arbitragem acompanhando toda regata e os botes técnicos.

Nesta pagina podemos as regatas do evento,
onde os atletas preparam seus equipamentos,
recebem orientação de seus técnicos, ajustam
seus barcos antes do inicio das regatas. O
evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande disputa entre
as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho
técnico DOS ATLETAS durante a regata.
Destaque para barco com equipe de arbitragem
acompanhando toda regata.

Nesta pagina podemos verificar momentos das regatas do evento,
onde os atletas preparam seus equipamentos, recebem orientação
de seus técnicos, ajustam seus barcos. O evento foi marcado pelo
bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre
as embarcações. Podemos verificar também imagens do trabalho
técnico DOS ATLETAS durante a regata. Destaque para boia de
regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado
durante as regatas/evento, o qual recebeu personalização, onde
podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a
marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de
Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos verificar momentos das
regatas do evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos, recebem orientação de seus
técnicos, ajustam seus barcos. O evento foi
marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que
oportunizou
grande
disputa
entre
as
embarcações. Podemos verificar também imagens
do trabalho técnico DOS ATLETAS durante a
regata. Destaque para boia de regata,
equipamento adquirido com o projeto, sendo
utilizado durante as regatas/evento, o qual
recebeu personalização, onde podemos verificar
todo o trabalho de divulgação do projeto com a
marca dos parceiros/patrocinadores junto com a
Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/
Projeto
CALENDÁRIO
NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03.
E o trabalho da equipe de
arbitragem/juria.

Nesta pagina podemos constatar a
atuação da equipe de arbitragem do
projeto. Destaque para boia de regata
personalizada para o projeto, o que
constata o trabalho de divulgação do
projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com a
Lei
Federal
de
Incentivo
ao
Esporte/Governo Federal/ PROJETO
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 CIDADE DE FLORIANÓPOLIS.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DOS ATLETAS durante
a regata.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações
(troféus e medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o trabalho de
divulgação do projeto com a marca dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03.

13°. Evento – REGATA MAREJADA – data do evento 07 e 08/10/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento COPA VELEIROS OCEANO – MAREJADA

Verso (costas)

Frente

Verso (costas)
Nas fotos abaixo podemos constatar o controle efetuado para a entrega das camisetas do
projeto junto aos atletas e participantes dos eventos, onde se faz primeiramente a
inscrição regular no evento, na sequencia o preenchimento do CONTROLE DE ENTREGA
DE CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis
– ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03, para depois ser
entregue a camiseta ao atleta participante. Destaque para o grande número de atletas no
evento.
Ao lado podemos verificar também momentos que antecedem as regatas do evento, onde
os atletas preparam seus equipamentos e ajustam seus barcos, destaque para o
Comodoro do Iate Clube, Sr. Alexandre de Carlos Back, com a camiseta do evento.
Acima destaque para os detalhes da camiseta do evento, layout específico para o evento
posições frente e verso.

Nesta pagina podemos verificar também momentos
que antecedem as regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos e ajustam seus barcos.
Também podemos constatar atletas utilizando a
camiseta do evento com seu respectivo layout
específico, ainda toda estrutura de acesso às
embarcações, disponibilizada pelo clube.
Destaque abaixo para nossos atletas mirins em
participação e vivência em embarcações tipo oceano
de grande porte.

Nesta pagina podemos verificar também momentos que antecedem as regatas do evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos e ajustam seus barcos. Destaque acima para nossos atletas mirins em participação e vivência em embarcações
tipo oceano de grande porte.

Na foto acima podemos constatar os serviços de juria
durante o evento, boias de regata e bote de apoio.
Abaixo momento de largada da regata comandada pela
equipe de juria.

Nesta pagina podemos verificar imagens de
momentos da regata MAREJADA.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante a
regata.
Destaque para bote de apoio com equipe de
arbitragem e staff acompanhando toda
regata.

Nesta pagina podemos verificar a grandeza
deste evento, que ocorre com percurso
entre cidades do Estado de Santa Catarina –
Florianópolis /Itajaí, o que gerou imagens
do porto de Itajaí e também da disputa por
posições
entre
as
embarcações
participantes do evento regata MAREJADA.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Destaque para barco com equipe de
arbitragem acompanhando toda regata.

Nesta pagina podemos verificar a grande
disputa por posições entre as embarcações
participantes do evento regata MAREJADA.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante a
regata.

Nesta pagina podemos verificar a
grandeza deste evento, que ocorre com
percurso entre cidades do Estado de
Santa Catarina – Florianópolis /Itajaí, o
que gerou imagens do porto de Itajaí e
também da disputa por posições entre
as embarcações participantes do evento
regata MAREJADA.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DAS EQUIPES durante
a regata.

DESTAQUE DA ESTRUTURA DO BARCO
PARA ACESSO DA PARTICIPAÇÃO DE
ATLETAS
COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e
medalhas)
para
os
atletas
participantes/beneficiados.
Também nesta pagina podemos
constatar o layout específico da
camiseta para o evento utilizada
pelos participantes.

Destaque acima para o anfitrião do evento, o Sr. Alexandre de Carlos
Back, Comodoro do Iate Clube de Santa Catarina – Veleiros da Ilha e
também a presença do Sr. Felipe Schaefer de Linhares, Presidente da
Federação de Iatismo do Estado de Santa Catarina – FEISC (primeira
foto da pagina acima).
Abaixo, presença de grande publico na cerimonia de premiação a qual
ocorreu na cidade de Itajaí, local de chegada da regata MAREJADA.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a entrega
das premiações (troféus e medalhas)
para os atletas beneficiados, junto com
a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 Nº SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos
constatar o layout específico da
camiseta para o evento.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a entrega
das premiações (troféus e medalhas)
para os atletas beneficiados, junto com a
Lei
Federal
de
Incentivo
ao
Esporte/Governo
Federal/
Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 Nº SLIE: 1611180-03.
Também
nesta
pagina
podemos
constatar o layout específico da camiseta
para o evento.
Na sequencia mais
premiação do evento.

imagens

de

14°. Evento – SEGUNDA ETAPA DO ESTADUAL DE PESCA ESPORTIVA – data do evento de 21 a
22/10/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Segunda Etapa do Estadual de Pesca Esportiva.

Nesta pagina podemos verificar imagens da competição
de pesca esportiva, etapa válida pelo Campeonato de
Pesca Esportiva do Estado de Santa Catarina.
Pescadores e seus troféus (peixes pescados)
movimentação das embarcações participantes

e

Nesta pagina podemos verificar imagens da competição de pesca esportiva, etapa válida pelo Campeonato de
Pesca Esportiva do Estado de Santa Catarina.
Pescadores e seus troféus (peixes pescados) e movimentação das embarcações participantes

15°. Evento – SÉTIMA ETAPA COPA MONOTIPO – data do evento - 28 e 29/10/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento 7ª ETAPA COPA MONOTIPOS

Nas
fotos
nesta
pagina
podemos constatar o controle
efetuado para a entrega das
camisetas do projeto junto aos
atletas e participantes dos
eventos,
onde
se
faz
primeiramente a inscrição
regular no evento, na sequencia
o
preenchimento
do
CONTROLE DE ENTREGA DE
CAMISETAS
do
Projeto
CALENDÁRIO
NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de
Florianópolis – ANO 2 Processo
Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03, para depois
ser entregue a camiseta ao
atleta participante.

Também, pode-se verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de
Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

Destaque acima para equipamento adquirido pelo projeto “BARCO
OPTIMIST”, sendo utilizado por atleta beneficiado durante o evento
7ª ETAPA COPA MONOTIPOS e o cumprimento do Plano de Identidade
Visual.

Também, pode-se verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal
de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

Destaque acima e ao lado dos professores de OPTIMIST
Alexandre D’Eça Neves e Amanda Arcari, contratados pelo
projeto em atividade na regata, acompanhando os atletas
(foto em destaque), e, utilizando equipamento adquirido pelo
projeto “CAMISA NEOPREME/LYCRA e COLETE SALVA
VIDAS”, durante o evento 7ª ETAPA COPA MONOTIPOS.
Também, pode-se verificar todo o trabalho de divulgação do
projeto com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com
a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de
Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29
- Nº SLIE: 1611180-03, logados nos uniformes.

Destaque acima para todo o trabalho de divulgação do projeto com a marca dos parceiros/patrocinadores
junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Equipamento adquirido após visita técnica recebida, sendo acatada a sugestão de equipamento para
divulgação do evento na praia.
Equipamento adquirido sem ônus ao projeto. Abaixo estrutura do clube para receber o evento e atletas e
equipamentos.

Nesta
pagina
podemos
verificar
momentos que antecedem as regatas do
evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos, recebem orientação de
seus técnicos, ajustam seus barcos antes
do inicio das regatas. Também a
estrutura de apoio oferecido pelo clube
para colocação dos barcos dos atletas na
agua.

Destaque abaixo de atleta utilizando
equipamento adquirido pelo projeto
“CAMISA
NEOPREME/LYCRA”,
durante o evento 7ª ETAPA COPA
MONOTIPOS.

Nesta pagina podemos verificar momentos que antecedem as regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos, recebem orientação de seus técnicos, ajustam seus barcos antes do inicio
das regatas. Também a estrutura de apoio oferecido pelo clube para colocação dos barcos dos atletas na
agua. Destaque para o COLETE SALVA VIDAS sendo utilizado pelos atletas beneficiados pelo projeto.

Nesta pagina podemos verificar momentos
que antecedem as regatas do evento, onde os
atletas
preparam
seus
equipamentos,
recebem orientação de seus técnicos, ajustam
seus barcos antes do inicio das regatas.
Também a estrutura de apoio oferecido pelo
clube para colocação dos barcos dos atletas na
agua.

Destaque
de
atletas
utilizando
equipamentos adquiridos pelo projeto
“COLETE SALVA VIDAS e CAMISA
NEOPREME/LYCRA”, durante o evento 7ª
ETAPA COPA MONOTIPOS.

Destaque acima do professor de OPTIMIST Alexandre D’Eça Neves, contratado pelo projeto em
atividade na regata, acompanhando os atletas (foto em destaque), e, utilizando equipamento adquirido
pelo projeto “CAMISA NEOPREME/LYCRA e COLETE SALVA VIDAS”, durante o evento 7ª ETAPA COPA
MONOTIPOS.

Nesta pagina podemos verificar momentos das
regatas do evento, onde os atletas ajustam seus
equipamentos, recebem orientação de seus técnicos,
antes do inicio das regatas.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.
Destaque para barco com
acompanhando toda regata.

equipe

técnica

Nas fotos nesta pagina podemos verificar o trabalho técnico dos atletas durante a
competição do evento, com grande disputa por posições entre as embarcações participantes
do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande perícia
técnica entre as embarcações.

Na foto acima podemos constatar o árbitro e Coordenador de arbitragem do projeto Sr. RICARDO
NAVARRO em atuação no projeto durante observando o desenvolvimento das regatas, ainda outro arbitro
ajustando equipamento do barco de apoio.
Também nesta pagina podemos constatar a grande disputa por posições entre as embarcações
participantes do evento junto a classe SNIPE
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado durante as regatas/evento e
barco com equipe de arbitragem acompanhando toda regata.

Nesta pagina podemos constatar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes
do evento junto as classes LASER e OPTIMIST.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado durante as
regatas/evento e barco com equipe de arbitragem acompanhando toda regata.

Nas fotos nesta pagina podemos
verificar o trabalho técnico dos atletas
durante a competição do evento, com
grande disputa por posições entre as
embarcações participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo
e fortes ventos o que oportunizou
grande perícia técnica entre as
embarcações.
Destaque ao lado para o barco tipo laser,
ação que comprova a utilização dos bens
remanescentes dos outros projetos
conforme pactuado.

Nas
fotos
nesta
pagina
podemos verificar o trabalho
técnico dos atletas durante a
competição do evento, com
grande disputa por posições
entre
as
embarcações
participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande perícia
técnica entre as embarcações.
Destaque ao lado para o barco tipo
laser, ação que comprova a
utilização dos bens remanescentes
dos outros projetos conforme
pactuado.

Na foto ao lado podemos ver o atleta
campeão sulamericano Alex Veerem
participando do projeto.
Também
nesta
pagina
podemos
constatar a grande disputa por posições
entre as embarcações participantes do
evento junto a classes LASER, SNIPE E
OPTIMIST.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.

Nas fotos nesta pagina podemos verificar o trabalho técnico dos atletas durante a competição do evento,
com grande disputa por posições entre as embarcações participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande perícia técnica entre as
embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado durante as regatas/evento e
também para barco com equipe de arbitragem acompanhando toda regata e os botes técnicos.
.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia
de premiação com a entrega das premiações
(troféus e medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o trabalho de
divulgação do projeto com a marca dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2
- Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.
Troféus e medalhas com layouts específicos
por evento.
Acima presença do atleta olímpico Bruno
Fontes e do atleta campeão sulamericano Alex
Veerem participando da cerimônia de
premiação do projeto.

Acima presença do Presidente da Federação de
Iatismo do Estado de Santa Catarina – FEISC Sr.
Felipe Schaefer de Linhares, participando da
cerimônia de premiação do Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a
marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03. Destaque para atletas de diversas faixas etárias
participando do projeto.

16°. Evento – REGATA MORMAII – data do evento 11 e 12/11/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento COPA VELEIROS OCEANO – REGATA
MORMAII

Nas fotos nesta pagina podemos
constatar o controle efetuado para
a entrega das camisetas do projeto
junto aos atletas e participantes
dos eventos, onde se faz
primeiramente a inscrição regular
no evento, na sequencia o
preenchimento do CONTROLE DE
ENTREGA DE CAMISETAS do
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018
Cidade
de
Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03, para depois ser
entregue a camiseta ao atleta
participante.

Nesta pagina podemos verificar momentos que
antecedem as regatas do evento, onde os
atletas preparam seus equipamentos, e
ajustam seus barcos antes do inicio das
regatas. Detalhe da camiseta do evento.

Na foto ao lado podemos constatar o árbitro do
projeto Sr. MARCELO GUSMÃO REITZ em atuação
no projeto observando o desenvolvimento das
regatas.
Também nesta pagina podemos constatar a
grande quantidade de embarcações participantes
no evento regata MORMAII.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido
com o projeto, sendo utilizado durante as
regatas/evento e barco com equipe de arbitragem
acompanhando toda regata.

Acima podemos verificar momentos das regatas do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DOS ATLETAS durante a regata
MORMAII.

Acima podemos verificar momentos das regatas do
evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho
técnico DOS ATLETAS durante a regata MORMAII.

O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa
entre as embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado durante as
regatas/evento e barco com equipe de arbitragem acompanhando toda regata.

Acima podemos verificar momentos das regatas do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DOS ATLETAS durante a regata MORMAII.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os atletas beneficiados, ainda
podemos verificar todo o trabalho de divulgação do
projeto com a marca dos parceiros/patrocinadores
junto com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.
Contamos na cerimônia de premiação com a
presença do Sr. Luiz Carlos Schefer, representante da
FCVO – Federação Catarinense de Veleiros Oceano.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os atletas beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do
projeto com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
DESTAQUE NA FOTO ACIMA O ACESSO AO PROJETO PARA PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS.

17°. Evento – OITAVA ETAPA COPA VELEIROS MONOTIPOS – data do evento - 18 e 19/11/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Oitava Etapa Regata Copa Veleiros
Monotipos.

Nesta página podemos constatar o controle efetuado
para a entrega das camisetas do projeto junto aos
atletas e participantes dos eventos, onde se faz
primeiramente a inscrição regular no evento, na
sequencia o preenchimento do CONTROLE DE
ENTREGA DE CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO
2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03, para depois ser entregue a camiseta ao
atleta participante.
Também nesta pagina podemos constatar o layout
específico da camiseta para o evento.

Nesta página podemos constatar o controle efetuado para a entrega das camisetas do projeto junto aos atletas e
participantes dos eventos, onde se faz primeiramente a inscrição regular no evento, na sequencia o preenchimento do
CONTROLE DE ENTREGA DE CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03, para depois ser entregue a camiseta ao atleta
participante.
Também nesta pagina podemos constatar o layout específico da camiseta para o evento e momento de preparação das
embarcações pelos atletas.

Nesta página podemos constatar o controle efetuado para
a entrega das camisetas do projeto junto aos atletas e
participantes dos eventos, onde se faz primeiramente a
inscrição regular no evento, na sequencia o preenchimento
do CONTROLE DE ENTREGA DE CAMISETAS do Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de
Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/201629 - Nº SLIE: 1611180-03, para depois ser entregue a
camiseta ao atleta participante.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as
regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos,
recebem orientação de seus
técnicos, ajustam seus barcos
antes do inicio das regatas.

Nesta pagina podemos verificar momentos
que antecedem as regatas do evento, onde
os atletas preparam seus equipamentos e
ajustam seus barcos antes do inicio das
regatas.
Ao lado o árbitro bote de apoio com
professores/técnicos
do
projeto,
Alexandre D’Eça Neves e João Melo em
atuação no projeto durante a realização da
regata.
Destaque ao lado para o bote com
motor sendo utilizado o que comprova
a utilização dos bens remanescentes
dos outros projetos.
Também nesta pagina podemos constatar
o layout específico dos uniformes
adquiridos pelo projeto sendo utilizados
pelos
atletas,
ainda
adesivo
de
identificação do projeto no bote técnico de
apoio.

Nesta pagina acima podemos constatar o
barco de apoio dos técnicos em atuação
no projeto durante evento fazendo
abordagens durante a realização das
regatas.
Destaque
para
boia
de
regata,
equipamento adquirido com o projeto
devidamente adesivada com layout do
Plano de Identidade Visual aprovado,
sendo utilizado durante as regatas/evento
e barco com equipe de arbitragem
acompanhando toda regata, juntamente
com botes de apoio técnico.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.

Na foto ao lado podemos constatar o trabalho
de arbitragem do projeto durante o
desenvolvimento das regatas.
Também nesta pagina podemos constatar a
grande disputa por posições entre as
embarcações participantes do evento junto a
classes LASER, SNIPE E OPTIMIST.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Abaixo barco de arbitragem com anotações
da regata em andamento.

Ao lado podemos verificar a grande
disputa por posições entre as
embarcações
participantes
do
evento OITAVA ETAPA DA COPA
MONOTIPOS.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre
as embarcações.
Podemos verificar também imagens
do trabalho técnico DOS ATLETAS
durante a regata.
Destaque para o trabalho da equipe
de
arbitragem
durante
as
regatas/evento.

Ao lado podemos verificar a
grande disputa por posições
entre
as
embarcações
participantes do evento OITAVA
ETAPA DA COPA MONOTIPOS.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa
entre as embarcações.
Podemos verificar também
imagens do trabalho técnico
DOS ATLETAS durante a regata.
Destaque acima para boia de
regata, equipamento adquirido
com o projeto, sendo utilizado
durante as regatas/evento.

Ao lado podemos verificar a grande
disputa
por
posições
entre
as
embarcações participantes do evento
OITAVA ETAPA DA COPA MONOTIPOS.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico DOS ATLETAS durante a
regata.
Destaque acima para boia de regata,
equipamento adquirido com o projeto,
sendo
utilizado
durante
as
regatas/evento.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com
a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/201629 - Nº SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos
constatar o layout específico da
camiseta e material de premiação
para o evento.

18°. Evento – TERCEIRA ETAPA DO ESTADUAL DE PESCA ESPORTIVA – data do evento de 25 a
26/11/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Terceira Etapa do Estadual de Pesca
Esportiva.

Nesta pagina podemos verificar imagens da competição de pesca esportiva, etapa válida pelo
Campeonato de Pesca Esportiva do Estado de Santa Catarina.
Pescadores e seus troféus (peixes pescados) e movimentação das embarcações participantes

19°. Evento – REGATA DE ANIVERSARIO - COPA VELEIROS MONOTIPOS E OCEANO – data do evento
– 30/11 e 01/ 12/ 2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento REGATA DE ANIVERSARIO - COPA VELEIROS
MONOTIPOS e OCEANO

Nesta pagina podemos
constatar
alguns
dos
atletas das mais diversas
classes MONOTIPOS em
competição, como também
da classe OCEANO.
O evento foi marcado pelo
tempo nublado e ventos
fracos ventos o que
oportunizou uma disputa
mais técnica entre as
embarcações.
Podemos
verificar também imagens
do trabalho técnico das
equipes durante a regata.

Nesta pagina podemos constatar alguns dos atletas das mais diversas
classes MONOTIPOS em competição, como também da classe OCEANO.
O evento foi marcado pelo tempo nublado e ventos fracos ventos o que
oportunizou uma disputa mais técnica entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico das equipes
durante a regata e também da equipe de arbitragem do projeto.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto,
sendo utilizado durante as regatas/evento.

Nesta pagina podemos constatar alguns dos atletas das mais diversas classes MONOTIPOS em competição, como
também da classe OCEANO.
O evento foi marcado pelo tempo nublado e ventos fracos ventos o que oportunizou uma disputa mais técnica entre
as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico das equipes durante a regata.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e medalhas)
para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a marca dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 Nº SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o layout específico dos materiais de premiação (troféus e certificados)
para o evento e momento de entrega aos atletas beneficiados pelo projeto.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a entrega das
premiações (troféus e medalhas) para os
beneficiados, ainda podemos verificar todo
o trabalho de divulgação do projeto com a
marca dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo
Federal/
Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o
layout específico dos materiais de
premiação (troféus e certificados) para o
evento e momento de entrega aos atletas
beneficiados
pelo
projeto
pelos
professores/técnicos contratados.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a
marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o layout específico dos materiais de premiação (troféus e
certificados) para o evento e momento de entrega aos atletas beneficiados pelo projeto pelos
professores/técnicos contratados.

20°. Evento – REGATA VOLTA A ILHA – data do evento - de 02 a 05/12/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Regata Volta a Ilha, classe OCEANO.

Fonte: https://globoesporte.globo.com/sc/noticia/49-regata-volta-a-ilha-de-santa-catarina-fechacalendario-no-estado.ghtml

Fonte: https://www.sbt.com.br/noticias/100277/Embarcacao-de-Itajai-vence-a-49a-Regata-Volta-a-Ilhaem-Florianopolis.html

Fonte: http://www.esportealternativo.com.br/vela/36214-itajai-sailing-team-vence-a-49-regata-volta-ailha-com-o-terceiro-melhor-tempo-da-historia

Na pagina anterior e nesta pagina pudermos verificar
a repercussão na mídia em relação ao evento Regata
Volta a Ilha, classe OCEANO.
Também nesta página podemos constatar o controle
efetuado para a entrega das camisetas do projeto
junto aos atletas e participantes dos eventos, onde se
faz primeiramente a inscrição regular no evento, na
sequencia o preenchimento do CONTROLE DE
ENTREGA DE CAMISETAS do Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO
2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03, para depois ser entregue a camiseta ao
atleta participante.

Abaixo podemos verificar momentos que
antecedem as regatas do evento, onde os
atletas preparam seus equipamentos e
ajustam seus barcos antes do inicio das
regatas.
Destaque para estrutura do clube que
transporta os atletas até suas embarcações
com os equipamentos permanentes
adquiridos nos projetos anteriores (bote
com motor).

Nesta página podemos constatar imagens
do desenvolvimento da regata, como
também a atuação da equipe de
arbitragem do projeto.
Destaque as imagens aéreas de regata.

Nesta página podemos constatar imagens
do desenvolvimento da regata, como
também a atuação da equipe de
arbitragem do projeto.
Destaque as imagens aéreas de regata.

Nesta pagina podemos
verificar a grande disputa
por posições entre as
embarcações
participantes do evento
regata VOLTA A ILHA.
O evento foi marcado pelo
bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou
grande disputa entre as
embarcações.

Nesta
pagina
podemos verificar a
grande disputa por
posições entre as
embarcações
participantes
do
evento regata VOLTA
A ILHA.
O evento foi marcado
pelo bom tempo e
fortes ventos o que
oportunizou grande
disputa entre as
embarcações.

Nesta
pagina
podemos
verificar a grande
disputa
por
posições entre as
embarcações
participantes do
evento
Regata
VOLTA A ILHA.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por
posições entre as embarcações participantes do evento
regata VOLTA A LHA.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Destaque para barco com
acompanhando toda regata.

equipe

de

arbitragem

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação junto ao Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

21°. Evento – NONA ETAPA COPA VELEIROS MONOTIPOS – data do evento - 09 e 10/12/2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento 9ª. Etapa Regata Copa Veleiros Monotipos.

Nesta página podemos constatar
o controle efetuado para a
entrega das camisetas do
projeto junto aos atletas e
participantes dos eventos, onde
se faz primeiramente a inscrição
regular no evento, na sequencia
o preenchimento do CONTROLE
DE ENTREGA DE CAMISETAS do
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018
Cidade
de
Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03, para depois
ser entregue a camiseta ao atleta
participante.

Nesta pagina podemos verificar momentos que antecedem as regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos, recebem orientação de seus técnicos, ajustam seus barcos antes do
inicio das regatas. Destaque para estrutura física do clube, local de realização do evento e os
equipamentos adquiridos (UNIFORMES e BARCOS) sendo utilizados pelos atletas. Também para os
técnicos e professores contratados em atuação no evento com seus atletas.

Nesta pagina podemos verificar momentos que
antecedem as regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos, recebem orientação de
seus técnicos, ajustam seus barcos antes do inicio das
regatas. Destaque para estrutura física do clube, local
de realização do evento e quadro de avisos aos atletas.

Nesta pagina podemos verificar momentos que
antecedem as regatas do evento, onde os
atletas preparam seus equipamentos, recebem
orientação de seus técnicos, ajustam seus
barcos antes do inicio das regatas. Destaque
para estrutura física do clube, local de
realização do evento.

Nesta pagina podemos verificar momentos que antecedem as regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos, recebem orientação de seus técnicos, ajustam seus barcos antes do
inicio das regatas.
Destaque para estrutura física do clube, local de realização do evento, como também o
acompanhamento dos professores/técnicos de vela junto aos atletas no evento, ainda bote com motor
sendo utilizado o que comprova a utilização dos bens remanescentes dos outros projetos conforme
pactuado.

Nesta pagina podemos verificar momentos
que antecedem as regatas do evento, onde os
atletas preparam seus equipamentos e
ajustam seus barcos antes do inicio das
regatas. Acima o árbitro MARCELO GUSMÃO
REITZ em atuação no projeto durante a
realização da regata. Destaque para estrutura
física do clube, local de realização do evento.

Nesta pagina podemos verificar o
bote de apoio técnico com o
professor /instrutor de vela dando
apoio aos atletas na raia de
competição do evento e estrutura
de arbitragem disponibilizada.
Ao lado grande disputa por
posições entre as embarcações
participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre
as embarcações.

O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o
que oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico
dos atletas durante a regata.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com
o projeto, sendo utilizado durante as regatas/evento.

O evento foi marcado pelo bom tempo e
fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do
trabalho técnico e das disputas entre os
atletas durante a regata.
Destaque para boia de regata,
equipamento adquirido com o projeto,
sendo
utilizado
durante
as
regatas/evento e as imagens aéreas de
regata.

Nesta pagina podemos verificar o bote de apoio técnico com o professor /instrutor de vela dando apoio aos
atletas na raia de competição do evento e estrutura de arbitragem disponibilizada.
Acima grande disputa por posições entre as embarcações participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.

Nesta página podemos constatar imagens
do desenvolvimento da regata.
Destaque as imagens aéreas de regata.

Nesta pagina podemos verificar o bote de apoio técnico com
o professor /instrutor de vela dando apoio aos atletas na raia
de competição do evento e estrutura de arbitragem
disponibilizada.
Acima grande disputa por posições entre as embarcações
participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o
projeto, sendo utilizado durante as regatas/evento.

Acima grande disputa por posições entre as embarcações participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado durante as
regatas/evento.

PREMIAÇÃO DO FECHAMENTO DA TEMPORADA NÁUTICA 2017

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação específica do evento de premiação da temporada náutica 2017.

FOTOS DA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO FINAL DA TEMPORADA 2017 DE VELA OCEANO E
MONOTIPOS (INCLUSA NONA REGATA MONOTIPO)

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação
com a entrega das premiações (troféus e medalhas) para os
beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de
divulgação
do
projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de
Incentivo
ao
Esporte/Governo
Federal/
Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de
Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/201629 - Nº SLIE: 1611180-03.
A cerimônia contou com a presença de autoridades do
esporte, (ao lado) o Presidente da Federação de Iatismo do
Estado de Santa Catarina, Sr. Felipe Schaefer de Linhares,
(acima) o Comodoro do Iate Clube de Santa Catarina –
Veleiros da Ilha, Sr. Alexandre de Carlos Back. O evento
contou ainda com o Gerente de Eventos, Sr. Lucas Reis e
equipe.
Destaque para sonorização.

Atletas participantes do projeto na expectativa de receber os
prêmios de melhores atletas do ano de 2017 e de saber quem foi
os grandes campeões estaduais de vela de Santa Catarina.

Atletas participantes do projeto na expectativa de receber os
prêmios de melhores atletas do ano de 2017 e de saber quem foi
os grandes campeões estaduais de vela de Santa Catarina.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com
a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018
- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o layout
específico personalizado da premiação e a excelente
qualidade dos itens adquiridos para o projeto.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com
a entrega das premiações (troféus e medalhas) para os
beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de
divulgação
do
projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo
ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o layout específico
personalizado da premiação e a excelente qualidade dos itens
adquiridos para o projeto.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/
Projeto
CALENDÁRIO
NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03. Também nesta pagina podemos
constatar o layout específico personalizado da
premiação e a excelente qualidade dos itens
adquiridos para o projeto.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a entrega das
premiações (troféus e medalhas) para os
beneficiados, ainda podemos verificar todo
o trabalho de divulgação do projeto com a
marca dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo
Federal/
Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar
o layout específico personalizado da
premiação e a excelente qualidade dos
itens adquiridos para o projeto.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018
- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o layout
específico personalizado da premiação e a excelente
qualidade dos itens adquiridos para o projeto.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a
marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Acima a grande campeã Catarinense de OPTIMIST 2017, Sofia Rocha de Faria.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e medalhas) para
os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a marca dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 161118003.
Também nesta pagina podemos constatar o layout específico personalizado da premiação e a excelente qualidade
dos itens adquiridos para o projeto.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e medalhas) para os
beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a marca dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o layout específico personalizado da premiação e a excelente qualidade dos
itens adquiridos para o projeto. Destaque para equipe de eventos do clube e todo equipamento de sonorização dando
suporte a cerimonia e orientando os atletas/participantes conforme plano de trabalho aprovado.

22°. Evento – QUARTA ETAPA DO ESTADUAL DE PESCA ESPORTIVA – data do evento - dias 20 e
21/01/2018

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento QUARTA ETAPA DO ESTADUAL DE
PESCA ESPORTIVA.

Nesta
pagina
podemos
verificar
imagens
da
competição de pesca esportiva,
etapa válida pelo Campeonato
de Pesca Esportiva do Estado
de Santa Catarina.
Movimentação
das
embarcações participantes e
dos atletas participantes.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com
a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/201629 - Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar
a cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus
e medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo
Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018
Cidade
de
Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar
a cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus
e medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo
Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018
Cidade
de
Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.

IMAGENS PREMIAÇÃO PESCA

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores
junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO
NÁUTICO
2017/2018
Cidade
de
Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.

23°. Evento – REGATA CIRCUITO OCEÂNICO – data do evento - de 01 a 04/02/2018

Nesta pagina folders confeccionados para
divulgação
do
evento
CIRCUITO
OCEÂNICO, evento de abertura do
calendário 2018 para classe OCEANO.

Nesta pagina folders confeccionados para
divulgação
do
evento
CIRCUITO
OCEÂNICO, evento de abertura do
calendário 2018 para classe OCEANO.

Fonte: http://esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/58010-por-meioda-lei-de-incentivo-ao-esporte-iate-clube-de-santa-catarina-promove-regata-de-vela-oceanica

DIVULGAÇÃO NA MIDIA

PRESENÇA DO ATLETA OLIMPICO DE VELA
BRUNO FONTES (A ESQUERDA)

IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO

PRESENÇA DO CAMPEÃO OLIMPICO PAULÃO DO VOLEI

Nesta pagina podemos verificar momentos que
antecedem as regatas do evento, onde os atletas
preparam seus equipamentos, interagem entre eles
para inicio da competição.
Ao o campeão olímpico de voleibol, “PAULÃO”, ao
lado do Comodoro Alexandre Back, do comandante
do barco CATUANA, Leonardo Back e o gestor de
projetos do ICSV-VI, Wagner Palmieri.

Nesta
página
podemos
constatar
imagens
do
desenvolvimento da regata,
como também a atuação da
equipe de arbitragem do
projeto e demarcação da raia
com
boias
adquiridas
conforme pactuado.
Destaque as imagens aéreas
de regata.

Nesta página podemos
constatar imagens do
desenvolvimento da
regata, como também
a atuação da equipe de
arbitragem do projeto
e demarcação da raia
com boias adquiridas
conforme pactuado.
Destaque as imagens
aéreas de regata.

Nesta
pagina
podemos
constatar o barco de apoio
dos árbitros, botes utilizados
para estruturação do evento,
boias para demarcação da
raia de competição, ou seja,
toda trabalho de arbitragem /
juria de vela em atuação no
projeto
durante
evento
fazendo abordagens junto aos
atletas, entre outras ações
durante a realização das
regatas.
O evento foi marcado pelo
bom tempo com fortes ventos
o que oportunizou grande
disputa
entre
as
embarcações.

Nesta pagina podemos verificar a grande
disputa por posições entre as embarcações
participantes do evento regata CIRCUITO
OCEANICO 2018.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande disputa entre
as embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento
adquirido com o projeto, sendo utilizado
durante as regatas/evento.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do evento CIRCUITO
OCEÂNICO 2018 – CLASSE OCEANO.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DAS EQUIPES durante a regata.
Destaque para o trabalho da equipe de juria acompanhando os barcos durante a regata, a qual teve a coordenação do Sr.
Ricardo Navarro, que também coordenou os jogos Olímpicos 2016 no Rio de Janeiro (em destaque falando ao radio).

Nesta pagina podemos verificar
a grande disputa por posições
entre
as
embarcações
participantes
do
evento
CIRCUITO OCEÂNICO 2018 –
CLASSE OCEANO.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa
entre as embarcações.
Podemos verificar também
imagens do trabalho técnico
DAS EQUIPES durante a regata.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por posições
entre as embarcações participantes do evento CIRCUITO
OCEÂNICO 2018 – CLASSE OCEANO.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DAS
EQUIPES durante a regata.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por posições
entre as embarcações participantes do evento CIRCUITO
OCEÂNICO 2018 – CLASSE OCEANO.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DAS
EQUIPES durante a regata.
Destaque para boia de regata, equipamento adquirido com o
projeto, sendo utilizado durante as regatas/evento e barco com
equipe de arbitragem acompanhando toda regata.

IMAGENS DO EVENTO

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do evento
CIRCUITO OCEÂNICO 2018 – CLASSE OCEANO.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DAS EQUIPES durante a regata.
Destaque para o barco com equipe de arbitragem acompanhando toda regata.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por
posições entre as embarcações participantes do evento
CIRCUITO OCEÂNICO 2018 – CLASSE OCEANO.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o
que oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho
técnico DAS EQUIPES durante a regata.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por posições
entre as embarcações participantes do evento CIRCUITO
OCEÂNICO 2018 – CLASSE OCEANO. O evento foi marcado pelo
bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa
entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DAS
EQUIPES durante a regata.
Destaque para o trabalho da equipe de juria acompanhando os
barcos durante a regata, a qual teve a coordenação do Sr. Ricardo
Navarro, que também coordenou os jogos Olímpicos 2016 no Rio
de Janeiro (em destaque fazendo anotações no inicio da página),
como também para boia de regata, equipamento adquirido com o
projeto, sendo utilizado durante as regatas/evento.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com
a entrega das premiações (troféus e medalhas) para os
beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de
divulgação
do
projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo
ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o layout específico da
premiação para o evento.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a entrega das
premiações (troféus e medalhas) para os
beneficiados, ainda podemos verificar todo
o trabalho de divulgação do projeto com a
marca dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo
Federal/
Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar
o layout específico da premiação para o
evento, como também confecção de banner
específico para o evento, sem qualquer
ônus ao projeto.
Destaque para o grande número de
embarcações e atletas participantes na
competição.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações
(troféus e medalhas) para os beneficiados, ainda
podemos verificar todo o trabalho de divulgação
do
projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o
layout específico da premiação para o evento,
como também confecção de banner específico
para o evento, sem qualquer ônus ao projeto.
Destaque para o grande número de embarcações
e atletas participantes na competição.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, SONORIZAÇÃO, e, ainda
pode-se verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com a
Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de
Florianópolis
–
ANO
2
Processo
Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o layout
específico da premiação para o evento, como também
confecção de banner específico para o evento, sem
qualquer ônus ao projeto.
Destaque para o grande número de embarcações e atletas
participantes na competição.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a
marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o layout específico da premiação para o evento e CAMISETAS
DO EVENTO, como também confecção de banner específico para o evento, sem qualquer ônus ao projeto.
Destaque para o grande número de embarcações e atletas participantes na competição.

24°. Evento – REGATA FORTALEZAS – data do evento - de 03 e 04/03/2018

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Regata FORTALEZAS, classe OCEANO.

CAMISETAS DO EVENTO
LAYOUT ESPECÍFICO

DIVULGAÇÃO NA MÍDIA

Acima podemos constatar imagens do
desenvolvimento da regata, como
também a atuação da equipe de
arbitragem do projeto.
Destaque as imagens aéreas de regata.

Nesta página podemos constatar imagens
do desenvolvimento da regata, como
também a atuação da equipe de arbitragem
do projeto.
Destaque as imagens aéreas de regata que
saíram na mídia impressa.
.

Nesta página podemos constatar imagens do desenvolvimento da regata, como também a atuação da equipe de
arbitragem do projeto.
Destaque as imagens aéreas de regata e para boia de regata, equipamento adquirido com o projeto, sendo
utilizado durante as regatas/evento.

Nesta pagina podemos verificar a grande
disputa por posições entre as embarcações
participantes do evento regata FORTALEZAS.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
ventos constantes o que oportunizou muita
disputa técnica entre as embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento
adquirido com o projeto, sendo utilizado
durante as regatas/evento.

Nesta pagina podemos verificar a grande
disputa por posições entre as embarcações
participantes do evento regata FORTALEZAS.
O evento foi marcado pelo bom tempo e
ventos constantes o que oportunizou muita
disputa técnica entre as embarcações.
Destaque para boia de regata, equipamento
adquirido com o projeto, sendo utilizado
durante as regatas/evento.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações
(troféus e medalhas) para os beneficiados, ainda
podemos verificar todo o trabalho de divulgação
do
projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o
layout específico do material de premiação do
evento e momento de congraçamento entre os
atletas.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações
(troféus e medalhas) para os beneficiados, ainda
podemos verificar todo o trabalho de divulgação
do
projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o
layout específico do material de premiação do
evento e momento de congraçamento entre os
atletas.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores
junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO
NÁUTICO
2017/2018
Cidade
de
Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos
constatar o layout específico do
material de premiação do evento e
momento de congraçamento entre
os atletas.

25°. Evento – QUINTA ETAPA DO ESTADUAL DE PESCA ESPORTIVA – data do evento de 10 e
11/03/2018

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento QUARTA ETAPA DO ESTADUAL DE PESCA
ESPORTIVA.

Nesta pagina podemos verificar imagens
da competição de pesca esportiva, etapa
válida pelo Campeonato de Pesca
Esportiva do Estado de Santa Catarina.
Pescadores e seus troféus (peixes
pescados)
e
movimentação
das
embarcações participantes.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a entrega
das premiações (troféus e medalhas) para
os beneficiados, ainda podemos verificar
todo o trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO
2
Processo
Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03.
Destaque para camisetas, troféus e
medalhas personalizados para o evento.

Nesta pagina podemos constatar
a cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo
Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018
Cidade
de
Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.

26°. Evento – PRIMEIRA ETAPA COPA VELEIROS MONOTIPOS 2018 – data do evento - 17 e
18/03/2018

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Primeira
Monotipos 2018

Etapa Regata Copa Veleiros

DIVULGAÇAO NA IMPRENSA

Nesta pagina podemos verificar momentos
que antecedem as regatas do evento, onde
os atletas preparam seus equipamentos e
ajustam seus barcos antes do inicio das
regatas.

Nesta pagina podemos verificar momentos que antecedem as regatas do
evento, onde os atletas preparam seus equipamentos e ajustam seus barcos
antes do inicio das regatas.
Destaque para estrutura física do clube para realização da competição e
todo suporte dado aos atletas.

Nesta pagina acima podemos constatar o barco
de apoio de arbitragem, ainda o bote com motor
adquirido em projetos anteriores sendo
utilizados para atuação no projeto durante
evento fazendo abordagens junto aos durante a
realização das regatas.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande disputa entre
as embarcações.
Ao lado o árbitro MARCELO GUSMÃO REITZ em
atuação no projeto durante a realização da
regata.

Nesta página podemos constatar imagens
do desenvolvimento da regata, como
também a atuação da equipe técnica e de
arbitragem do projeto.
Destaque as imagens aéreas de regata.

Nesta página podemos constatar imagens do desenvolvimento da regata, como também a
atuação da equipe de arbitragem do projeto.
Destaque as imagens aéreas de regata.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa
por posições entre as embarcações participantes
do evento PRIMEIRA ETAPA DA COPA
MONOTIPOS 2018.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho
técnico DOS ATLETAS durante as regatas.

Ao lado podemos verificar
a grande disputa por
posições
entre
as
embarcações participantes
do
evento
PRIMEIRA
ETAPA
DA
COPA
MONOTIPOS 2018.
O evento foi marcado pelo
bom tempo e fortes ventos
o que oportunizou grande
disputa
entre
as
embarcações.
Podemos verificar também
imagens
do
trabalho
técnico DOS ATLETAS
durante a regata.

Nesta página podemos verificar a grande disputa por posições
entre as embarcações participantes do evento PRIMEIRA
ETAPA DA COPA MONOTIPOS 2018. O evento foi marcado
pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DOS
ATLETAS durante a regata. Destaque para boia de regata,
equipamento adquirido com o projeto, sendo utilizado
durante as regatas/evento.

Nesta página podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do evento
PRIMEIRA ETAPA DA COPA MONOTIPOS 2018. O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens do trabalho técnico DOS ATLETAS durante a regata. Destaque para
participação de diversas de faixas etárias na competição.

Nesta página podemos verificar a
grande disputa por posições entre as
embarcações participantes do evento
PRIMEIRA
ETAPA
DA
COPA
MONOTIPOS 2018. O evento foi
marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande
disputa entre as embarcações.
Podemos verificar também imagens
do trabalho técnico DOS ATLETAS
durante a regata. Destaque para boia
de regata, equipamento adquirido
com o projeto, sendo utilizado
durante as regatas/evento.

IMAGENS ACIMA DA LARGADA DA REGATA - OPTIMIST

PREMIAÇÃO DO EVENTO

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e medalhas)
para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a marca dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE:
1611180-03. Também nesta pagina podemos constatar o layout específico Da premiação (TROFÉUS E MEDALHAS)
para o evento e momento congraçamento entre os atletas. Destaque para sonorização para condução do evento.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com
a marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade
de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.
Também nesta pagina podemos constatar o layout
específico Da premiação (TROFÉUS E MEDALHAS)
para o evento e momento congraçamento entre os
atletas.

EVENTOS DO ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO
(6 eventos)

Nesta pagina folders confeccionados para divulgação dos eventos do Aditivo do Termo de Compromisso

27°. Evento – REGATA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS – CLASSE OCEANO – data do evento - 24 e
25/03/2018

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento REGATA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS – CLASSE
OCEANO 2018

Nesta pagina podemos constatar as
premiações (troféus e medalhas)
para os beneficiados, ainda
podemos verificar todo o trabalho
de divulgação do projeto com a
marca
dos
parceiros/patrocinadores
junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018
- Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/201629 - Nº SLIE: 1611180-03.
Também podemos constatar o
layout específico da premiação
(TROFÉUS E MEDALHAS) para o
evento.

REUNIÃO DE COMANDANTES
ENTREGA DE CAMISETAS NO EVENTO

MOMENTOS ANTES DO INICIO DA
TRADICIONAL COMPETIÇÃO
“REGATA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS”

Acima imagens da disputa por
posições
entre
as
embarcações participantes do
evento Regata Cidade de
Florianópolis.

Acima
imagens
da
disputa por posições
entre as embarcações
participantes do evento
Regata
Cidade
de
Florianópolis.

Acima imagens da disputa por
posições
entre
as
embarcações participantes do
evento Regata Cidade de
Florianópolis.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do
evento Regata Cidade de Florianópolis. O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as embarcações.

Nesta
pagina
podemos
verificar a grande disputa por
posições
entre
as
embarcações participantes do
evento Regata Cidade de
Florianópolis. O evento foi
marcado pelo bom tempo e
fortes
ventos
o
que
oportunizou grande disputa
entre as embarcações.
Destaque para as boias
adquiridas no projeto que
demarcam
a
raia
de
competição.

Nesta
pagina
podemos
verificar a grande disputa por
posições
entre
as
embarcações participantes do
evento Regata Cidade de
Florianópolis. O evento foi
marcado pelo bom tempo e
fortes
ventos
o
que
oportunizou grande disputa
entre as embarcações.
Destaque para o trabalho e o
alto nível técnico das equipes
durante a regata.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por posições entre
as embarcações participantes do evento Regata Cidade de
Florianópolis. O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos
o que oportunizou grande disputa entre as embarcações.
Destaque para o trabalho e o alto nível técnico das equipes durante a
regata e as boias adquiridas no projeto que demarcam a raia de
competição.

IMAGENS DAS DISPUTAS ENTRE AS EMBARCAÇÕES NA REGATA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS 2018

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia
de premiação com a entrega das premiações
(troféus e medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o trabalho de
divulgação do projeto com a marca dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2
- Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia
de premiação com a entrega das premiações
(troféus e medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o trabalho de
divulgação do projeto com a marca dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2
- Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a entrega das premiações (troféus e medalhas)
para os beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com a marca dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 Nº SLIE: 1611180-03.

PREMIAÇÃO PERSONALIZADA

28°. Evento – SEGUNDA ETAPA COPA VELEIROS MONOTIPOS 2018 – data do evento - 14 e
15/04/2018

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Segunda Etapa Regata Copa Veleiros
Monotipos 2018.

Nesta página podemos constatar
momento
de
entrega
das
camisetas para os beneficiados e
todo controle de inscrições dos
atletas da 2ª Etapa Copa Veleiros
MONOTIPOS 2018.

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as regatas do
evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos e ajustam seus barcos
antes do inicio das regatas

Na acima no inicio da pagina podemos constatar o árbitro
MARCUS VINICIUS SAMPAIO VEIGA (de costas) em atuação
no projeto durante evento fazendo anotações durante a
realização das regatas (DESTAQUE PARA TODAS AS
CLASSES DE VELA MONOTIPOS INDICADAS NO PLANO DE
TRABALHO DESCRITAS NO QUADRO DE ARBITRAGEM DO
EVENTO). Também nesta pagina podemos constatar a
atuação do BOTE DE APOIO em atuação no evento.

Acima imagens da
disputa por posições
entre as embarcações
participantes do evento
2ª Etapa Copa Veleiros
MONOTIPOS 2018.

Nesta pagina podemos alguns dos atletas das mais diversas classes MONOTIPOS em competição

Nesta
pagina
podemos alguns dos
atletas de OPTIMIST
em
atuação
no
evento.

Nesta
pagina
podemos alguns dos
atletas de OPTIMIST
em
atuação
no
evento.

Nesta pagina podemos
alguns dos atletas das
mais diversas classes
MONOTIPOS
em
competição.

Nesta pagina podemos alguns dos
atletas das mais diversas classes
MONOTIPOS em competição.
Destaque na foto acima do trabalho
de identificação visual nos itens
adquiridos no projeto e a atuação
da arbitragem na foto abaixo.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do
evento Regata Segunda Etapa Regata Copa Veleiros Monotipos 2018.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.

Nesta pagina podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do
evento Regata Segunda Etapa Regata Copa Veleiros Monotipos 2018.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.

Nesta pagina podemos verificar a grande
disputa por posições entre as embarcações
participantes do evento Regata Segunda Etapa
Regata Copa Veleiros Monotipos 2018.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes
ventos o que oportunizou grande disputa entre
as embarcações. Destaque para o bote de apoio
e a arbitragem em atuação no projeto

PREMIAÇÃO PERSONALIZADA

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com
a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018
- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

29°. Evento – TERCEIRA ETAPA COPA VELEIROS MONOTIPOS 2018 E COPA SUL MASTER DE LASER
– data do evento - 19 e 20/05/2018

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação dos eventos: Terceira Etapa Regata Copa Veleiros
Monotipos 2018 e Copa Sul Master de Laser

Nesta pagina podemos verificar
momentos que antecedem as regatas do
evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos e ajustam seus barcos
antes do inicio das regatas. Acima
destaque para bandeira de sinalização
que indicavam poucos ventos para
inicio das regatas.

Nesta pagina podemos verificar momentos que antecedem as
regatas do evento, onde os atletas preparam seus equipamentos e
ajustam seus barcos antes do inicio das regatas. Acima destaque
para bandeira de sinalização que indicavam poucos ventos para
inicio das regatas. Ao lado atletas aguardam “RECOM” (aguardo de
condições) efetivado pela equipe de arbitragem em virtude da falta
de vento no primeiro dia de regata.

Nesta pagina podemos verificar momentos que antecedem as regatas do evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos e ajustam seus barcos antes do inicio das regatas. Acima destaque para bandeira de sinalização que
indicavam poucos ventos para inicio das regatas. Atletas aguardam “RECOM” (aguardo de condições) efetivado pela
equipe de arbitragem em virtude da falta de vento no primeiro dia de regata.

Nesta página podemos constatar os
controles para entrega das camisetas
e das inscrições dos atletas/
beneficiados
participantes
da
Terceira Etapa Copa Veleiros
MONOTIPOS 2018 e da Copa Sul
Master de Laser.

Nesta página podemos
constatar os controles
para
entrega
das
camisetas
e
das
inscrições dos atletas/
beneficiados
participantes da Terceira
Etapa Copa Veleiros
MONOTIPOS 2018 e da
Copa Sul Master de
Laser.

FRENTE

COSTAS
Nesta página podemos constatar o layout específico
das camisetas para os eventos - Terceira Etapa Copa
Veleiros MONOTIPOS 2018 e da Copa Sul Master de
Laser, como também, a divulgação da marca dos
parceiros/patrocinadores e da Lei Federal de Incentivo
ao Esporte/Governo Federal.

COSTAS

FRENTE

Nesta pagina podemos
verificar momentos que
antecedem as regatas do
evento, onde os atletas
preparam
seus
equipamentos e ajustam
seus barcos antes do
inicio das regatas.

Nesta página podemos verificar
já o segundo dia do evento onde
os ventos viraram e ficaram
favoráveis. Também podemos
constatar o bote de apoio
técnico aos atletas.
O evento foi marcado por
grandes disputas por posições
entre
as
embarcações
participantes.
Destaque para o barco de
arbitragem
e
a
grande
quantidade de embarcações
participantes.

Imagens da Regata - O evento foi
marcado por grandes disputas por
posições
entre
as
embarcações
participantes. Destaque para o barco de
arbitragem e a grande quantidade de
embarcações participantes.

Imagens da Regata - O evento foi marcado
por grandes disputas por posições entre
as embarcações participantes.
Destaque para trabalho técnico dos atletas
durante a disputa por posições.

Imagens da Regata - O
evento foi marcado por
grandes
disputas
por
posições
entre
as
embarcações participantes.
Destaque para trabalho
técnico dos atletas durante
a disputa por posições.

Imagens da Regata - O evento foi
marcado por grandes disputas por
posições entre as embarcações
participantes.
Destaque para trabalho técnico dos
atletas durante a disputa por posições.
Ao lado participação do atleta Olímpico
Bruno Fontes.

DESTAQUE AO LADO - BARCO DE ARBITRAGEM
E BÓIA

Imagens da Largada da
classe OPTIMIST - O
evento foi marcado por
grandes disputas por
posições
entre
as
embarcações
participantes.
Destaque para trabalho
técnico
dos
atletas
durante a disputa por
posições.

Imagens da Regata - O evento foi marcado por grandes disputas por posições entre as embarcações
participantes. Destaque para trabalho técnico dos atletas durante a disputa por posições.

Imagens da Regata - O evento foi
marcado por grandes disputas por
posições entre as embarcações
participantes. Destaque para trabalho
técnico dos atletas durante a disputa
por posições.

DESTAQUE - BARCO DE
ARBITRAGEM E BÓIA

Imagens da Regata
evento foi marcado
grandes disputas
posições
entre
embarcações
participantes.

- O
por
por
as

Destaque para trabalho
técnico
dos
atletas
durante a disputa por
posições.
AO LADO ATLETA
PARALIMPICO
PARTICIPANTE
–
ACESSIBILIDADE
PARA ATLETAS COM
NECESSIDADES
ESPECIAIS

Imagens da Regata - O evento foi marcado
por grandes disputas por posições entre
as embarcações participantes. Destaque
para trabalho técnico dos atletas durante
a disputa por posições.

PREMIAÇÃO PERSONALIZADA
Nesta pagina podemos constatar
a cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus
e
medalhas)
para
os
beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de
divulgação do projeto com a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo
ao Esporte/Governo Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018
Cidade
de
Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.

SONORIZAÇÃO

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto com
a marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/
Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade
de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos
constatar a cerimonia de
premiação com a entrega
das premiações (troféus
e medalhas) para os
beneficiados,
ainda
podemos verificar todo o
trabalho de divulgação
do projeto com a marca
dos
parceiros/patrocinadore
s junto com a Lei Federal
de
Incentivo
ao
Esporte/Governo
Federal/
Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de
Florianópolis – ANO 2 Processo
Nº:
58000.006673/2016-29
- Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal
de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

LAYOUT ESPEFÍFICO PARA PREMIAÇÃO

ATLETA OLIMPICO BRUNO FONTES
(de vermelho)

LAYOUT PERSONALIZADO
COMODORO ALEXANDRE BACK
ao centro das fotos abaixo

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal
de Incentivo ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo
Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

30°. Evento –COPA FLOTILHA – REGATA SOLITARIO / REGATA ELE & ELA E REGATA TRIPULAÇÃO
2018 – data do evento – 02, 12 E 26/05/2018

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento COPA FLOTILHA – REGATA SOLITARIO /
REGATA ELE & ELA E REGATA TRIPULAÇÃO 2018

Nesta página podemos constatar exemplos de
personalização das camisetas para eventos
específicos, como também, a divulgação da
marca dos parceiros/patrocinadores e da Lei
Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal – amostragens das camisetas da COPA
FLOTILHA – REGATA SOLITARIO / REGATA
ELE & ELA E REGATA TRIPULAÇÃO 2018.

LAYOUT ESPCÍFICO DAS CAMISETAS

BARCO DE ARBITRAGEM

IMAGENS AÉREAS DO EVENTO

REGATA SOLITARIO

Na foto acima podemos
verificar o bote de apoio
técnico e o barco de arbitragem
dando apoio aos atletas na raia
de competição do evento,
também podemos verificar a
grande disputa por posições
entre
as
embarcações
participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa
entre as embarcações.

REGATA ELE & ELA

Na foto acima podemos
verificar o bote de apoio
técnico e o barco de arbitragem
dando apoio aos atletas na raia
de competição do evento,
também podemos verificar a
grande disputa por posições
entre
as
embarcações
participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa
entre as embarcações.
Destaque para as
aéreas do evento.

imagens

REGATA TRIPULAÇÃO

Na foto acima podemos
verificar a grande disputa por
posições entre as embarcações
participantes do evento.
O evento foi marcado pelo bom
tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa
entre as embarcações.

Na foto acima podemos verificar a grande disputa por posições entre as embarcações participantes do
evento.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações. DESTAQUE PARA O TRABALHO DO ATLETA JUNTO A SUA EMBARCALÇÃO NA FOTO
ACIMA.

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de premiação com
a entrega das premiações (troféus e medalhas) para os
beneficiados, ainda podemos verificar todo o trabalho de
divulgação
do
projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores junto com a Lei Federal de Incentivo
ao Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar a
cerimonia de premiação com a
entrega das premiações (troféus e
medalhas) para os beneficiados,
ainda podemos verificar todo o
trabalho de divulgação do projeto
com
a
marca
dos
parceiros/patrocinadores
junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018
- Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/201629 - Nº SLIE: 1611180-03.

31°. Evento – QUARTA ETAPA COPA VELEIROS MONOTIPOS 2018 – data do evento - 09 e
10/06/2018

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento Quarta Etapa Regata Copa Veleiros
Monotipos 2018

Nesta
página
podemos constatar
momento
de
entrega
das
camisetas para os
beneficiados
da
Quarta Etapa Copa
Veleiros
MONOTIPOS 2018.

Nesta pagina podemos
verificar momentos que
antecedem as regatas
do evento, onde os
atletas preparam seus
equipamentos
e
ajustam seus barcos
antes do inicio das
regatas.
Destaque
para
estrutura de apoio do
clube junto aos atletas
quando para colocar os
equipamentos/barcos
na agua.

Nesta pagina podemos verificar momentos que antecedem
as regatas do evento, onde os atletas preparam seus
equipamentos e ajustam seus barcos antes do inicio das
regatas.
Destaque para estrutura de apoio do clube junto aos atletas
quando para colocar os equipamentos/barcos na agua.

IMAGENS DOS ATLETAS EM ATUAÇÃO NO EVENTO

IMAGENS CHOCANTES
ATLETA E SEU BARCO VIRADO

BARCO DE ARBITRAGEM

Nesta pagina podemos alguns dos atletas das mais
diversas classes MONOTIPOS em competição

Nesta pagina podemos alguns dos atletas das mais diversas classes MONOTIPOS em competição

IMAGENS CHOCANTES
ATLETA E SEU BARCO VIRADO

Nesta
pagina
podemos alguns
dos atletas das
mais
diversas
classes
MONOTIPOS em
competição.

Nesta pagina podemos alguns dos atletas das mais diversas classes
MONOTIPOS em competição.

Nesta pagina podemos constatar os itens de
premiação com layout específico, comprovante a fiel
execução de todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao Esporte/Governo
Federal/ Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018
- Cidade de Florianópolis – ANO 2 - Processo Nº:
58000.006673/2016-29 - Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar os
itens de premiação com layout
específico, comprovante a fiel
execução de todo o trabalho de
divulgação do projeto com a marca
dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018
- Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/201629 - Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar os
itens de premiação com layout
específico, comprovante a fiel
execução de todo o trabalho de
divulgação do projeto com a marca
dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29
- Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos constatar os
itens de premiação com layout
específico, comprovante a fiel
execução de todo o trabalho de
divulgação do projeto com a marca
dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 Cidade de Florianópolis – ANO 2 Processo Nº: 58000.006673/2016-29
- Nº SLIE: 1611180-03.

Nesta pagina podemos
constatar a cerimonia de
premiação com a entrega
das premiações (troféus
e medalhas) para os
beneficiados,
ainda
podemos verificar todo o
trabalho de divulgação
do projeto com a marca
dos
parceiros/patrocinadore
s junto com a Lei Federal
de
Incentivo
ao
Esporte/Governo
Federal/
Projeto
CALENDÁRIO NÁUTICO
2017/2018 - Cidade de
Florianópolis – ANO 2 Processo
Nº:
58000.006673/2016-29
- Nº SLIE: 1611180-03.

LAYOUT ESPECÍFICO DAS MEDALHAS E TROFÉUS

32°. Evento – REGATA LINEARES 2018
CLASSE OCEANO
data do evento – 30/06 e 01/07/2018

DESTAQUE DA FEDERAÇÃO DE IATISMO DE SC - FEISC

Nesta pagina folder confeccionado para divulgação do evento REGATA LINEARES 2018

LAYOUT CAMISETAS

ESTRUTURA FÍSICA DO IATE CLUBE
IMAGENS AÉREAS

Acima imagens da disputa por posições entre as embarcações participantes do evento
Regata Lineares 2018.

Nesta
pagina
temos
imagens da disputa por
posições
entre
as
embarcações participantes
do evento Regata Lineares
2018.
O evento foi marcado pelo
bom tempo e fortes ventos
o que oportunizou grande
disputa
entre
as
embarcações.
DESTAQUE
PARA
O
TRABALHO TÉCNICO DAS
EQUIPES DURANTE A
REGATA.

Nesta pagina temos imagens
da disputa por posições
entre
as
embarcações
participantes do evento
Regata Lineares 2018.
O evento foi marcado pelo
bom tempo e fortes ventos o
que oportunizou grande
disputa
entre
as
embarcações.
DESTAQUE
PARA
O
TRABALHO TÉCNICO DAS
EQUIPES DURANTE
A
REGATA.

Nesta página temos imagens da disputa por posições
entre as embarcações participantes do evento Regata
Lineares 2018.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o
que oportunizou grande disputa entre as embarcações.
DESTAQUE PARA O TRABALHO TÉCNICO DAS
EQUIPES DURANTE A REGATA.

Nesta pagina temos imagens da disputa por posições
entre as embarcações participantes do evento Regata
Lineares 2018.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos
o que oportunizou grande disputa entre as
embarcações.
DESTAQUE PARA O TRABALHO TÉCNICO DAS
EQUIPES DURANTE A REGATA E DAS IMAGENS
AÉREAS QUE APRESENTAM AS BOIAS DE REGATA
ADQUIRIDAS PELO PROJETO DEMARCANDO A
RAIA DE COMPETIÇÃO DO EVENTO.

IMAGENS DA REGATA

Nesta pagina temos
imagens da disputa por
posições
entre
as
embarcações
participantes do evento
Regata Lineares 2018.
O evento foi marcado
pelo bom tempo e
fortes ventos o que
oportunizou
grande
disputa
entre
as
embarcações.
DESTAQUE PARA O
TRABALHO TÉCNICO
DAS
EQUIPES
DURANTE A REGATA
E DAS BOIAS DE
REGATA ADQUIRIDAS
NO
PROJETO
DEMARCANDO A RAIA
DE COMPETIÇÃO DO
EVENTO.

Nesta pagina temos imagens da disputa por posições entre
as embarcações participantes do evento Regata Lineares
2018.
O evento foi marcado pelo bom tempo e fortes ventos o que
oportunizou grande disputa entre as embarcações.
DESTAQUE PARA O TRABALHO TÉCNICO DAS EQUIPES
DURANTE A REGATA .

Nesta pagina podemos constatar a cerimonia de
premiação com a entrega das premiações (troféus
e medalhas) para os beneficiados, ainda podemos
verificar todo o trabalho de divulgação do projeto
com a marca dos parceiros/patrocinadores junto
com a Lei Federal de Incentivo ao
Esporte/Governo Federal/ Projeto CALENDÁRIO
NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis –
ANO 2 - Processo Nº: 58000.006673/2016-29 - Nº
SLIE: 1611180-03.
DESTAQUE PARA O LAYOUT ESPECIFICO DO
ITEM PREMIAÇÃO (TROFÉUS E MEDALHAS)
PARA O EVENTO E A GRANDE DE PUBLICO
PRESTIGIANDO-O.

2.1 - CLÍNICAS REALIZADAS
1Aprendendo Regras de Vela com Ricardo Navarro – dia 23.05.2017
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha

2-

Projeto Praia Limpa – dia 10.06.2017
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha

Evento contou com lindos dias de sol e céu azul em Jurerê. Etapa contou também com visita
técnica do Ministério do Esporte
O final de semana não poderia ser melhor! Com esse sentimento foi realizada a quarta etapa da Copa
Veleiros de Monotipos, em Jurerê, reunindo mais de 60 velejadores na Sede Oceânica do Iate Clube de
Santa Catarina. Após muitos dias de chuva e frio, o tempo abriu e o sol deu as caras na capital catarinense.
E antes mesmo da ação dentro d´água o final de semana já valeu a pena. Chegando a mais uma edição, o
Projeto Praia Limpa foi um sucesso. Com presença de velejadores da Escola de Vela e das flotilhas do
clube, técnicos, associados, funcionários e membros da Comodoria e Diretoria, a ação possibilitou,
especialmente aos mais novos, um aprendizado diferente e ao mesmo tempo muito importante.
“A ideia dessa ação é despertar a consciência de que nós temos que recolher aquilo que não está
corretamente no seu lugar e é importante termos as crianças, pois elas levam para as famílias isso. Tem
dado um resultado muito legal. Isso acaba gerando um hábito bacana com eles”, explica Pedro
Springmann, Diretor de Meio Ambiente do Iate Clube de Santa Catarina.
Após a ação foi hora de ir para água. Participaram das regatas atletas das classes Optimist Veterano e
Estreante, Snipe, Dingue, Laser Radial e Standard e 420 com excelente presença dos nossos velejadores
nos dois dias.
Outro ponto importante foi a visita técnica realizada pelo Ministério do Esporte para averiguar o
andamento do Projeto de Lei de Incentivo realizado pelo Clube. O Coordenador Geral do CGPFE/DIFE, Sr.
Newton Koji Uchida, ficou bem contente com o que viu.
“É muito gratificante ver o que tem sido feito aqui no Iate Clube de Santa Catarina. Ficamos muito
contentes com a forma como o projeto tem encaminhado. O projeto aqui serve de modelo para os demais
no resto do país. Fiquei contente de ver tantas famílias reunidas aqui nesse final de semana e com tantas
crianças”, elogiou.
A terceira etapa da Copa Veleiros de Monotipo faz parte do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte do
Ministério do Esporte – CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 – Nº SLIE:
1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29, conta com os patrocínios das empresas ENGIE
Energia, Nortox, Clemar Engenharia, Softplan, Diprape, ainda dos patrocinadores pessoa física Senhor
Umberto Gobbato e Homero Gorafallis Ribeiro
Fonte:
http://icsc.com.br/noticia/projeto-praia-limpa-e-clima-perfeito-marcam-a-4a-etapa-da-copaveleiros-de-monotipos/

3-

Palestra Expedição Oriente, com Vilfredo Schürmann – dias 05.09 e 26.09.2017

Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha

Patriarca da Família Schürmann dividiu experiências de vida com os convidados
Conhecido por desbravar os mares em expedições ao lado de sua esposa Heloísa, filhos e netos, Vilfredo
Schürmann presenteou nessa terça-feira associados, familiares e colaboradores do Iate Clube de Santa
Catarina com uma palestra motivacional que leva o nome de sua última aventura pelos quatro cantos do
planeta, Expedição Oriente.
A convite do Comodoro do Iate Clube de Santa Catarina, Alexandre Back, Vilfredo falou sobre sua
trajetória de vida antes de tornar-se desbravador dos oceanos ao lado de sua família. Contou também
sobre a proximidade com o clube, local onde deu início a sua primeira expedição em 1984.
“A gente passa muito tempo fora, mas sempre que volta e reencontra os amigos é uma alegria imensa. Eu
sempre tive um carinho especial pelo Clube. Foi aqui que comecei a velejar”, comentou Vilfredo antes de
iniciar sua palestra.
Para Alexandre Back a presença de Vilfredo foi muito importante. “Para nós é uma honra ter um
associado como o Vilfredo. Não só ele, mas toda a família. Toda a experiência que ele tem para
compartilhar com a gente é muito bacana, ainda mais envolvendo a família como eles fazem. Já são mais
de 30 anos de história”, disse.
Veja como foi a palestra – https://youtu.be/r-wLqRDllZw
Fonte: http://icsc.com.br/noticia/palestra-de-vilfredo-schurmann-lota-sede-central-do-icsc/

Após sucesso da primeira edição, Vilfredo Schürmann dará nova palestra nessa terça
Após o sucesso da primeira edição, o Comandante da Expedição Oriente, Vilfredo Schürmann dará uma
nova palestra aos associados, familiares e convidados do ICSC. O evento acontecerá na próxima terça-feira
(26), às 19h, na Sede Central.
Na oportunidade, Vilfredo vai contar um pouco sobre suas histórias e ensinamentos do capitão das
expedições da Família Schürmann, entre elas 10 anos no Mar, Magalhães, 20 anos no Mar, U-513 e, a mais
recente e que dá nome a palestra, Expedição Oriente.
A Secretária de Eventos do ICSC solicita que os interessados confirmem presença o mais breve possível
devido à grande procura.
Sobre Vilfredo Schürmann:
Economista graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, Vilfredo Schurmann foi consultor
financeiro de grandes corporações brasileiras, tais como Ceval (hoje, Bunge), Weg AS e outras.
Aos 35 anos de idade, trocou uma carreira bem-sucedida e a vida em terra firme pelo prazer de desfrutar
momentos de aventura junto com sua família, navegando pelo mundo em um veleiro. Capitão das
expedições da Família Schurmann, liderou e coordenou as duas expedições de volta ao mundo no mar e
foi condecorado com a Medalha do Mérito Naval da Marinha do Brasil em junho de 2012.
Vilfredo foi produtor do documentário “Em Busca do Sonho”, da série “Magalhães Global Adventure”, para
a Rede Globo de Televisão, e do longa-metragem “O Mundo em Duas Voltas”. É palestrante, presidente da
Schurmann Produções Cinematográficas e responsável pelos projetos educacionais do Instituto Kat
Schurmann.
Fontes: http://schurmann.com.br e http://icsc.com.br/noticia/apos-sucesso-da-primeira-edicaovilfredo-schurmann-dara-nova-palestra-nessa-terca/

-

Colônia de Férias – Aprendendo Novas Velas – de 21.02.2018

Local: Sede Oceânica: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha

Final de semana com aula especial na Escola de Vela
Sede Oceânica, em Jurerê, contará com atividades especiais no sábado e domingo
Neste final de semana a Sede Oceânica do Iate Clube de Santa Catarina, em Jurerê, será palco de uma ação
especial promovida pela Escola de Vela. As aulas acontecem sábado e domingo, das 9h às 12h, com uma
programação extensa de atividades.
Estarão abertas as matriculas para novos alunos e rematriculas dos demais. Os alunos que precisarem de
mais informações podem entrar em contato com a Secretaria de Eventos.
Fonte: http://icsc.com.br/noticia/final-de-semana-com-aula-especial-na-escola-de-vela/

2.3 - Treinos e atividades sistemáticas – a seguir imagens de treinos a atividades
sistemáticas

Nesta pagina podemos constatar atividades
de nova escola de vela social, onde levamos
o ensino da vela nas escolas e
oportunizamos
vivência
com
equipamentos e prática na agua.

Nesta pagina podemos constatar atividades de
escola de VELA JOVEM e utilização de
equipamentos de projetos anteriores o que
demonstra que estamos cumpridos o que
restou declarado. Abaixo Flotilha OPTIMIST.

Nesta
pagina
podemos
constatar
atividades
de
escola de VELA JOVEM com o
Professor
Instrutor
Alexandre Neves .

Abaixo podemos constatar atividades
da flotilha de OPTIMIST com o Técnico
Bernardo Luz. .

Nesta
pagina
podemos constatar
atividades de Flotilha
OPTIMIST estreante
com o Professor
Instrutor
Pedro
Bruciapaglia .

Divulgação das atividades nas
redes sociais.

Semana de intensivos com alunos da Escola de Vela termina com sucesso
Trinta e três crianças foram atendidas ao longo da semana em Jurerê
Durante os últimos dias a Sede Oceânica, em Jurerê, foi tomada por jovens velejadores da Escola
de Vela e Projeto Social durante uma semana intensiva de treinamentos. Acompanhados pelos
professores Alexandre Neves, Amanda Arcari, Pedro Bruciapaglia e João Rebello, trinta e três
alunos puderam vivenciar a prática do esporte em sua mais pura essência, com aulas teóricas,
práticas e, claro, trocas de experiências entre os jovens, o que é o mais importante nessa idade.
Os alunos foram divididos em três turmas – branco, azul e vermelho – de acordo com o tempo e
conhecimento do esporte. Os alunos dos grupos branco e azul tiveram atividades sempre no
período da manhã, alternando aulas teóricas e práticas, sempre acompanhando dos professores.
Já a turma do grupo vermelho participou de aulas teóricas no período da m anhã e à tarde
colocavam em prática tudo que foi treinado em aulas dentro d´água. Temas como direção de
vento, rajadas, raia, regulagens de barco, ajuste na postura e trabalho de manobras foram alguns
dos temas trabalhados junto aos alunos.
No último dia foi realizada uma gincana onde cada aluno levou um amigo para apresentar o
esporte. O dia foi completo com um piquenique na Ilha do Francês.
Um dos objetivos do intensivo era aprimorar as crianças para que elas mudassem de nível e o
resultado foi extremamente positivo. Todos os alunos mostraram bastante evolução ao longo da
semana e o convívio entre todos foi fundamental para o aprendizado. Inclusive, durante a
semana, os jovens velejadores foram testados em diferentes situações, como em dias de vento
nordeste com bastante onda e 16 nós de vento, ou em dias de vento sul frio, mas que não
detiveram o grupo.
Além disso, os professores puderam testar com os velejadores uma nova técnica utilizando uma
vela menor para os iniciantes, que foi aprovada por todos. O intensivo também utilizou a
estrutura proporcionada pela Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte,
que além de proporcionar as aulas, materiais e equipamentos dos atletas, ajuda na estrutura e
manutenção das aulas, como os quatro botes utilizados ao longo da semana e que foram
adquiridos graças ao projeto que já dura 5 anos.
Agradecimento especial também aos marinheiros e colaboradores da Sede Oceânica, que, mais
uma vez, foram extremamente solícitos, e ao Restaurante Fragata, que pr eparou um cardápio
especial para os atletas e professores.
A terceira etapa da Copa Veleiros de Monotipo faz parte do Projeto da Lei Federal de Incentivo ao Esporte
do Ministério do Esporte – CALENDÁRIO NÁUTICO 2017- Cidade de Florianópolis – ANO 2 – Nº SLIE:
1611180-03- Processo nº 58000.006673/2016-29, conta com os patrocínios das empresas ENGIE
Energia, Nortox, Clemar Engenharia, Softplan, Diprape, ainda dos patrocinadores pessoa física Senhor
Umberto Gobbato e Homero Gorafallis Ribeiro.
Fonte:
http://icsc.com.br/noticia/semana-de-intensivos-com-alunos-da-escola-de-vela-termina-comsucesso/

Ao lado, atleta Olímpico Bruno Fontes
prestigiando alunos do projeto
durante as aulas de vela.

ACIMA O CAMPEÃO OLÍMPICO PAULÃO DO VÔLEI PRESTIGIANDO OS ALUNOS DO PROJETO.

Atividades e
competições

ESTRTUTURA PEDAGÓGICA DE TRABALHO COM VELA UTILIZADA NO PROJETO

3.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

A execução financeira apresentada a seguir, representa o fluxo de recursos financeiros
necessários à realização efetiva dos gastos dos recursos públicos para a realização do projeto em tela,
apontando quando for o caso as diferenças entre os valores orçados e os realizados de forma justificada.
Assim sendo, alguns itens tiveram economia, e desta forma percebemos então que haveria sobra
dos valores de algumas ações, mesmo executando-as integralmente, conforme pactuado em ajuste ao
valor captado. Essa sobra ocasionou que solicitássemos aditar o projeto ampliando o mesmo em ações e
eventos a realizar, ao quais fizeram parte do 1 º e 2º Termos Aditivos ao Termo de Compromisso.

Item

Descrição do Item

Valor Aprovado
para o item em
Plano de
Trabalho

Valor Executado
para o item após
processo de
Cotação Previa

Economia no
Item

4.3

CAMISA NEOPREME

R$ 12.045,00

R$ 9.124,50

R$ 2.920,50

4.4

CAMISETAS PARA OS EVENTOS

R$ 45.032,00

R$ 43.680,00

R$ 1.352,00

4.6

COLETE SALVA VIDAS DE NEOPREME

R$ 25.025,00

R$ 16.274,50

R$ 8.750,50

5.1

BANNER GRANDE

R$ 583,26

R$ 278,00

R$ 305,26

5.2

BANNER PEQUENO

R$ 339,06

R$ 140,00

R$ 199,06

5.3

SONORIZAÇÃO

R$ 15.306,62

R$ 10.472,00

R$ 4.834,62

6.1

MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO

R$ 7.203,60

R$ 7.128,00

R$ 75,60

6.2

TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO

R$ 49.454,00

R$ 49.400,00

R$ 54,00

R$ 17.864,00

R$ 16.199,40

R$ 1.664,60

R$ 17.248,00

R$ 16.919,70

R$ 328,30

7.3

DIESEL PARA FUNCIONAMENTO DO
BARCO DA JURIA – EQUIPAMENTO DO
CLUBE
GASOLINA PARA FUNCIONAMENTO DOS
BOTES DE APOIO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

R$ 74.400,03

R$ 73.710,00

R$ 690,03

8.1

BARCOS TIPO OPTIMIST

R$ 88.166,65

R$ 86.000,00

R$ 2.166,65

8.2

BOIA DE REGATA

R$ 12.570,64

R$ 12.560,00

R$ 10,64

7.1
7.2

Total Economizado junto ao Processo de Cotação Prévia

R$ 23.351,76

Como podemos constatar no quadro acima, conseguimos economia em muitos itens do projeto,
perfazendo um valor total economizado de R$ 23.351,76 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e um
reais e setenta e seis centavos).

Ação 1 - RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM - Em relação aos Recursos Humanos a ação previu
inicialmente a contratação de comissão técnica, composta por 01 Técnico de Vela para Classe OPTIMIST e
04 Instrutores/Professores de Vela para classe OPTIMIST (veterano e iniciante), ainda 156 diárias/RPA
para pagamento de árbitros de vela. Nesta ação específica aditamos, após aprovação do Ministério do
Esporte o quantitativo do item para pagamento de juria/arbitro de vela em 36 diárias, conforme
demonstrado abaixo:
EXECUÇÃO FÍSICA
08.
AÇÃO

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R$)

09. ESPECIFICAÇÃO
10. UNIDADE
11.
12.
14.
13.PROGRAMADA
DE MEDIDA PROGRAMADA EXECUTADA
EXECUTADA
RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE FIM

1







Pessoa/Diaria

161

197

189.360,00

205.020,12

15.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA

16. TOTAL

13.751,78

-15.660,12

Valor pactuado: R$ 189.360,00
Valor praticado na execução: R$ 205.020,12
Diferença: -15.660,12
Recursos originários de rendimentos e aplicação financeira: R$ 13.751,78
Diferença utilizada originaria do Remanejamento / Juros e aplicação: = R$ 1.908,22 (sobra de
encargos) + R$ 13.751,78 (juros e aplicação) = -R$ 15.660,00

Para execução da nossa proposta de aditivo aprovada pelo Ministério do Esporte, especificadamente para
o item JURIA PARA VELA, utilizamos valores de rendimentos de Juros e aplicações, mais valores
remanejados da sobra de encargos trabalhistas. Total utilizado para execução de mais 6 eventos x 6
diárias de arbitragem por evento = 36 x R$ 435,00 = R$ 15.660,00. Vale destacar que no mês de março de
2018 ocorreu pequeno equivoco no pagamento de RPA, sendo feito pagamento aos profissionais restando
R$ 40,00 (quarenta reais),o que foi devidamente corrigido a ajustado sem qualquer prejuízo ao projeto
(destacado em relação de pagamentos).
Ação 2 - ENCARGOS TRABALHISTAS - informamos novamente que por procedimento administrativo
regulamentado os encargos de todo RH foram recolhidos em guias únicas de contribuições (Folha de
Salários geral dos funcionários do ICSC-VI), apresentadas na prestação de contas final, sendo que
indicados em documentos os valores correspondentes aos Recursos Humanos deste Projeto. Não é
procedimento natural fazer guias individuais de contribuição. Nesta ação tivemos uma variação quanto
aos valores a serem recolhidos, os quais houve pequena sobra aos valores inicialmente previstos. Desta
forma, fizemos os ajustes necessários que se fizeram imperativos, e utilizamos após aprovado os valores
para complementação do próprio Recursos Humanos, no caso, para pagamento de arbitro de vela junto ao
aditivo aprovado pelo Ministério do Esporte. Desta forma, por ser obrigatório, nossa justificativa se
completa, destacando o REMANEJAMENTO autorizado, que conforme já explicado, ao aumentarmos o
quantitativo de Recursos Humanos (juria de vela), proporcionalmente se aumentou os valores dos
encargos trabalhistas a serem pagos.
EXECUÇÃO FÍSICA
08.
AÇÃO

2

09. ESPECIFICAÇÃO

ENCARGOS
TRABALHISTAS

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R$)

10.
UNIDADE
DE
MEDIDA

11.
PROGRAMADA

12.
EXECUTADA

Encargo

161

197

13.PROGRAMADA

14.
EXECUTADA

130.157,91 128.249,69

15.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA

16. TOTAL

1.908,22

 Valor pactuado: R$ 130.157,91
 Valor praticado na execução: R$ 128.249,69
 Diferença/sobra: R$ 1.908,22 (valor utilizado no aditivo complementando o RH/Juria)
E, de todo o acima exposto, evidencia-se a total regularidade dos procedimentos que se por ventura
apresentaram eventuais vícios, foram estes apenas no aspecto formal, sendo perfeitamente passíveis de
serem relevados, o que desde já se requer.
Ação 4 – UNIFORMES – Em relação aos uniformes executamos inteiramente a ação.

EXECUÇÃO FÍSICA
08.
AÇÃO

09. ESPECIFICAÇÃO

4 UNIFORMES

10.
UNIDADE
DE
MEDIDA

Unidade

11.
PROGRAMADA

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R$)

12.
EXECUTADA

2710

3360

13.PROGRAMADA

82.102,00

14.
EXECUTADA

15.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA

16. TOTAL

79.999,00

2.103,00

 Valor pactuado: R$ 82.102,00
 Valor praticado na execução: R$ 79.999,00
 Economia: R$ 2.103,00
ADITIVO/REMANEJAMENTO - sobra de recursos utilizado para complementação do aditivo aprovado
pelo Ministério do Esporte, junto à aquisição de premiação (troféus e medalhas).
Ação 5 – DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO - A Soma da economia dos itens 5.1, 5.2 e 5.3 perfazem R$
5.338,94, deste valor R$ 1.496,00 foram utilizados para adquirir SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (ITEM 5.3),
ou seja, ampliar a própria ação após aprovação de remanejamento/aditivo junto ao Ministério do Esporte.
(ainda restou da Ação 5, o valor de 3.842,94, utilizado na ação premiação)
EXECUÇÃO FÍSICA
08.
AÇÃO

5

09. ESPECIFICAÇÃO

DIVULGAÇÃO E
PROMOÇÃO

10.
UNIDADE
DE
MEDIDA

Unidade

11.
PROGRAMADA

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R$)

12.
EXECUTADA

17

17

13.PROGRAMADA

16.228,24

14.
EXECUTADA

12.386,00

15.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA

16.
TOTAL

3.842,94

 Valor pactuado: R$ 16.228,94
 Valor praticado na execução: R$ 12.386,00
 Diferença/sobra: R$ 3.842,94
Ação 6 – MATERIAL /PREMIAÇÃO – Em relação aos troféus e Medalhas não houve qualquer alteração do
quantitativo pactuado para o item, ou qualquer problema de ordem financeira para o item, ao contrario,
neste item, através do processo de cotação previa, como já relatado em seu resumo neste relatório,
conseguimos uma pequena economia.

EXECUÇÃO FÍSICA
08.
AÇÃO

09. ESPECIFICAÇÃO

10.
UNIDADE
DE
MEDIDA

6 MATERIAL/PREMIAÇÃO

11.
PROGRAMADA

Unidade

1280

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R$)

12.
EXECUTADA

1568

14.
EXECUTADA

13.PROGRAMADA

56.657,60

69.968,00

15.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA

7.364,46

16. TOTAL

-13.310,40

 Valor pactuado: R$ 56.657,60
 Valor praticado na execução primeira parte: R$ 69.968,00
 Diferença: R$ -13.310,40
ADITIVO/REMANEJAMENTO
R$ 129,60 (economia do item na proposta inicial)+ 3.842,94**(remanejado da sobra da ação 5) + R$
2.103,00* (remanejado da sobra da ação 4) + R$ 7.364,46 (valores de rendimentos de Juros e aplicações)
= R$ 13.440,00 (valor aprovado para aditivo da ação).
Ação 7 – SERVIÇOS OPERACIONAIS - A Soma da economia dos itens 7.1 e 7.2 perfizeram R$ 1.992,90,
sendo que este valor foi todo utilizado para aquisição de COMBUSTIVEL para realização de mais 6
eventos/competições aprovados no aditivo, assim o valor de R$ 6.494,40 (R$ 3.080,00 diesel(7.1) + R$
3.414,40 gasolina(7.2)) da ação 7, conforme segue:
 R$ 1.992,90 (economia do item)+ R$ 4.501,50 (valores de rendimentos de Juros e aplicações).

EXECUÇÃO FÍSICA
08.
AÇÃO

09. ESPECIFICAÇÃO
10. UNIDADE DE
MEDIDA

7

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R$)

SERVIÇOS
OPERACIONAIS

Litros/Serviços

11.
PROGRAMADA

10701

14.
EXECUTADA

15.
APLICAÇÃO
FINANCEIRA

109.512,03 121.513,50

9.824,00

12.
13.PROGRAMADA
EXECUTADA

12672

16. TOTAL

-12.001,47

 Valor pactuado: R$ 109.512,03
 Valor praticado na execução primeira parte: R$ 121.513,50
 Diferença: -R$ 12.001,47 (valor suplantado por recursos originários de rendimentos e aplicação
financeira)
ADITIVO/REMANEJAMENTO
A Soma da economia dos itens 7.1 e 7.2 perfizeram R$ 1.992,90, sendo que este valor foi todo utilizado
para aquisição de COMBUSTIVEL para realização de 6 eventos/competições, que perfizeram R$ 6.494,40
(R$ 3.080,00 diesel(7.1) + R$ 3.414,40 gasolina(7.2)) da ação 7, conforme segue:
 R$ 1.992,90 (economia do item)+ R$ 4.501,50 (valores de rendimentos de Juros e aplicações).
A economia do item 7.3 que foi de R$ 960,03, foi utilizado integralmente para nossa proposta de
ADITIVO. Valor indicado para execução do ADITIVO para o item 7.3, R$ 8.190,00:
 R$ 690,03 (economia do item) + R$ 2.166,65 (remanejado da sobra do item 8.1) + R$ 10,64
(remanejado da sobra do item 8.2) + R$ 5.322,68 (valores de rendimentos de Juros e aplicações).

Ação 8- MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTO - Em relação aos equipamentos que foram
adquiridos, informamos que os quantitativos praticados na execução foram os que se pactuou em Plano
de Trabalho, ou seja:

EXECUÇÃO FÍSICA
08.
AÇÃ
O

09. ESPECIFICAÇÃO

MATERIAL
2 PERMANENTE/EQUIPAMENT
O

10.
UNIDADE
DE
MEDIDA

Unidad
e

11.
PROGRAMADA

EXECUÇÃO FINANCEIRA (R$)

12.
EXECUTADA

13

13

13.PROGRAMAD
A

14.
EXECUTAD
A

15.
APLICAÇÃO
FINANCEIR
A

100.737,29 98.560,00

16.
TOTAL

2.177,2
9

 Valor pactuado: R$ 100.737,29
 Valor praticado na execução: R$ 98.560,00
 Diferença/sobra: R$ 2.177,29
Vale destacar que a execução financeira do projeto seguiu fielmente o que preconiza o Art. 32, § 1º da
PORTARIA Nº. 120, DE 3 DE JULHO DE 2009, sobre os rendimentos obtidos em função das aplicações
financeiras, que deverão ser utilizados exclusivamente nas ações do projeto aprovado, devendo o
proponente justificar, quando da apresentação das prestações de contas, a ação escolhida, tendo como
critério a obtenção do melhor resultado para a execução do projeto. Também, o que preconiza o Art. 37.,
o qual indica que é admitido o remanejamento de recursos entre ações no projeto originalmente
aprovado, desde que comprovada a captação de, no mínimo, vinte por cento do valor total do projeto e
previamente autorizado pela Comissão Técnica.”
Em relação ao item ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS seguimos fielmente o que preconiza a
PORTARIA Nº 177, DE 11 DE SETEMBRO DE 2007, que dispõe sobre a tramitação dos projetos
desportivos de que tratam a Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de 2006 e o Decreto nº 6.180 de 3 de
agosto de 2007, no âmbito do Ministério do Esporte, especificadamente em relação ao seu Art. 21., item
III.
Em anexo a este relatório, segue cópia do contrato de prestação de serviços com a empresa captadora de
recursos e que elaborou o projeto com data relativa para regularidade de todos os procedimentos
pertinentes.
VALOR DE ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

R$ 33.244,23
Porcentagem:
4,85%

E, de todo o acima exposto, evidencia-se a total regularidade dos procedimentos que se por ventura
apresentaram eventuais vícios, foram estes apenas no aspecto formal, sendo perfeitamente passíveis de
serem relevados, o que desde já se requer.

Desta forma conseguimos justificar todas as escolhas das ações, pois todas as nossas solicitações
foram devidamente aprovadas pelo Ministério do Esporte antes de executa-las, para que fizéssemos o
uso dos valores economizados e valores de rendimentos de aplicação, ainda, comentar as diferenças mais
significativas entre os valores orçados e os realizados conforme orienta o roteiro para elaboração do
Relatório de Cumprimento do Objeto.
Execução Financeira do Projeto
Valor aprovado

R$ 718.000,00

Valor referente a rendimentos de aplicação financeira

R$ 33.063,66

Total executado

R$ 748.940,54

DARF de Devolução - GRU
Total Final

-R$ 2.123,12
R$ 751.063,66

4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O Projeto CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2, Nº SLIE:
1611180-03, PROCESSO Nº 58000.006673/2016-29, pautou seu objetivo desde o início acreditando que
uma estrutura definida, com programação e metas mensuráveis, e estas, estão sendo alicerce de todo
trabalho. Com a execução em andamento do projeto estamos confirmando o quanto conseguimos
fortalecer a pratica da modalidade no Estado de Santa Catarina.
Outro destaques do projeto foram às atividades complementares e interdisciplinares, que estão
devidamente documentadas e registradas neste relatório em “CLÍNICAS REALIZADAS” e que tiveram
papel extraordinário na formação de toda equipe de vela do clube em 2017 e 2018. Dentre essas
atividades lançamos com o projeto:
 Aprendendo Regras de Vela com Ricardo Navarro – dia 23.05
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
 Projeto Praia Limpa – dias 04 e 05.06
Local: Sede Oceânica - Iate Clube de Santa Catarina - Veleiros da Ilha
 Palestra Expedição Oriente, com Vilfredo Schürmann – dias 05 e 26/09
Local: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
 Colônia de Férias – Aprendendo Novas Velas – de 21.02.2018
Local: Sede Oceânica: Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha
Como fator negativo, destacamos o lapso temporal sem reunião no inicio do ano da Lei Federal de
Incentivo ao Esporte, o que os fez atrasar a programação aprovada, contudo sem prejuízo ao projeto.
Mesmo assim, podemos afirmar que estamos conseguindo alcançar os objetivos propostos no
PROJETO CALENDÁRIO NÁUTICO 2017/2018 - Cidade de Florianópolis – ANO 2, Nº SLIE: 1611180-03,
PROCESSO Nº 58000.006673/2016-29, como também estamos conseguindo executar todas as ações
pactuadas, o que esta sendo de suma importância para os resultados alcançados com a consecução do
projeto até o momento.

Todas as informações podem ser confirmadas e complementadas em nossa página na internet ou
em nossa página nas redes sociais

Fonte: http://icsc.com.br/pagina/projeto-lei-de-incentivo/

Fonte: https://www.facebook.com/pg/icscveleiros/photos/?tab=albums
APOIO:

IATE CLUBE DE SANTA CATARINA – VELEIROS DA ILHA

LEI FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE/
MINISTÉRIO DO ESPORTE/
GOVERNO FEDERAL
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