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PALAVRA DO COMODORO

PALAVRA DO CONSELHO

Caro associado,

Prezado associado,

Mais uma vez tenho a honra de me dirigir a cada um de vocês usando este
espaço da Revista Cockpit. Chegamos ao primeiro ano de mandato e, com
muito orgulho, podemos dizer que já fizemos muito pelo Clube. Porém,
temos a consciência de que podemos mais. E esse será o nosso estilo de
trabalho pelos próximos meses. Gostaria de agradecer o apoio de todos
os associados, colaboradores, dos Conselhos Fiscal e Deliberativo durante
esse período. Um agradecimento especial aos Diretores Marcelo Dantas do
Amaral, Alexandre Nascimento Mateus e Mauro Ribeiro. E agradecer também aos três Vice-Comodoros, Geraldo Isoldi, Henrique Scharf e Rodrigo
Ruhland, que têm desempenhado um papel incrível.

É uma honra poder usar este espaço mais uma vez para nos comunicarmos.
Chegamos ao primeiro ano de gestão. O tempo está passando rápido, mas
sentimos que o clube tem evoluído muito neste período. Esse sentimento
nos traz dois pensamentos: o primeiro é de que todo empenho tem sido
feito para que os associados se sintam cada vez melhor dentro do Iate
Clube de Santa Catarina e o segundo é de que a responsabilidade aumenta
e o bom trabalho deve ser mantido.

As mudanças no Clube são visíveis. No discurso de posse foi dito que o
nosso principal objetivo era trazer cada vez mais as famílias e os associados
para a vida social do Veleiros da Ilha. Estamos no caminho, mas ainda temos
muito a percorrer.
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A atual Comodoria tem se esforçado bastante para atender as necessidades
do associado. Quem caminha pelas Sedes Central e Oceânica vê com clareza as melhorias nas estruturas. As atividades sociais também caminham
muito bem, com grandes eventos realizados e outros mais por vir.
Destaque também para o grande desempenho dos nossos velejadores, que
tem brilhado ao redor do mundo com grandes conquistas.

Nesta edição, mais do que especial, temos uma capa dupla, afinal de contas
com tantos resultados expressivos nada mais justo do que dar destaque a
novíssima geração, com os atletas da flotilha de Optimist brilhando mundo
afora, e aos ídolos, Bruno Fontes e Matheus Dellagnelo, que tanto nos orgulham com suas conquistas pan-americanas.

O Conselho Deliberativo tem se esforçado ao máximo para atender e,
especialmente, entender quais são as principais necessidades para termos um clube cada vez mais próspero. Neste ponto é preciso lembrar do
excelente trabalho que todos os Conselheiros têm feito para manter o Clube
no caminho certo. Sem a atuação deles nenhuma melhoria seria possível.

O ano está chegando ao fim e aproveito o espaço para convidá-los para as
etapas finais da Copa Veleiros de Monotipos e Oceano, que será encerrada
com a tradicional Regata Volta a Ilha, e também para os eventos sociais: a
festa de aniversário do Iate Clube de Santa Catarina e o nosso Reveillon.

O caminho para o sucesso é feito com muito empenho e dedicação e isso
é algo que temos visto cada vez mais dentro das nossas dependências.
Gostaria de fazer uma menção aos nossos colaboradores que entenderam
o modelo da atual gestão e são peças fundamentais para o progresso que
vivemos no Clube.

Por fim, nesta edição falaremos um pouco sobre as melhorias na parte estrutural, tanto de Jurerê quanto do Centro, além de prestarmos uma justa
homenagem ao Seu Juca, nosso querido associado.

Como frisado na última edição da Revista Cockpit, reforço mais uma vez
o convite para que o associado viva intensamente as atividades do Clube.
Seguimos unidos!

Obrigado a todos! Uma excelente leitura.

Ildefonso Witoslaswki Junior,

Zamir Pedro Pereira,

Comodoro do ICSC

Presidente do Conselho Deliberativo
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EDITORIAL DA COMODORIA

Caro associado,
Chegamos a mais uma edição da Revista Cockpit! A primeira novidade já fica bem evidente
em nossa capa dupla. Com tantas notícias boas ao longo do ano ficou difícil escolher
qual seria o destaque. Um ano incrível para a flotilha de Optimist do Veleiros da Ilha,
com pódios nas principais competições internacionais, e duas medalhas pan-americanas,
com Bruno Fontes e Matheus Dellagnelo. Resolvemos fazer diferente e dar ênfase aos
dois assuntos mais importantes do ano de uma forma que chamasse a atenção do leitor,
assim como fizeram os nossos velejadores ao longo desta temporada.
Destaque também para os eventos náuticos e sociais que movimentaram muito as Sedes
Oceânica e Central. O principal objetivo sempre será atrair os associados e seus familiares
para o Clube! E para melhor receber os nossos convidados uma série de melhorias foram
realizadas em nossas sedes. A união entre grandes eventos e uma estrutura que traga
conforto e bem-estar as pessoas é a combinação perfeita para termos o Iate Clube de
Santa Catarina sempre cheio.
Por fim, após um ano de gestão, chegamos a metade do mandato com a certeza de
que estamos no rumo certo, mas também com a consciência de que ainda temos muito
para fazer.
Aproveitem a leitura.
8
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PESCA

PESCA

Fotos: Rodrigo Sambaqui

CAMPEONATO DE
PESCA ADERBAL
RAMOS DA SILVA
2018/2019
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M

ais uma temporada finalizada com êxito! O Campeonato de Pesca Aderbal Ramos da Silva é um dos
eventos de maior sucesso no Iate Clube de Santa Catarina. Boa presença de participantes, confraternizações
sempre em clima de bastante amizade, ótimas pescarias
e disputas acirradas pelo maior peixe da temporada já
são características deste torneio.
No biênio 2018/2019 a competição homenageou seis
pescadores que tiveram seus nomes em cada uma das
etapas: Rogério Capella, Rafael Remor, José Nitro, Tatiane Schlegel, Gleison Belinki e Humberto Dias.
Foram muitos os momentos de descontração! Ao longo
dos últimos meses as disputas se tornavam cada vez mais
apertadas pelo título geral da competição, que só será revelado no Jantar de Premiação, programado para o dia 7 de
novembro (não realizada até o fechamento desta edição).
A noite de premiação sempre gera muita expectativa. O
motivo é a excelente premiação oferecida pela organização do torneio. Neste ano serão sorteadas duas embarca-
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HOMENAGEADOS 2018/2019
Pescador Rogério Capella
ções de 15 pés, 1 motor de popa 15HP 2T, 1 motor de popa
4HP, 1 caiaques de pesca, além de carretilhas, molinetes e
outros brindes.
Na próxima edição da Revista Cockpit você verá com detalhes tudo sobre a premiação do Campeonato de Pesca
Aderbal Ramos da Silva 2018/2019, além de saber quais
serão os homenageados da próxima temporada.

Pescador Rafael Remor
Pescador José Nitro
Pescadora Tatiane Schlegel
Pescador Gleison Belinki
Pescador Humberto Dias
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OCEANO

COPA VELEIROS DE OCEANO 2019
Fotos Green Multimídia
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O

rganizada anualmente pelo
Iate Clube de Santa Catarina,
a Copa Veleiros de Oceano iniciou
a temporada no mês de março e
terá seu desfecho com a disputa
da tradicional Regata Volta a Ilha
de Santa Catarina, marcada para
7 de dezembro.
Neste ano a novidade ficou por
conta do incremento da premiação. Ao final das disputas serão
sorteados dois botes de apoio para
veleiros, de 2,2 metros, e dois mo-
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tores 3.3HP, entre os participantes
do Campeonato.
Cumprindo seu propósito de reunir
a flotilha de vela oceânica, o calendário de etapas deste ano contou
com os seguintes eventos: Regata
Cidade de Florianópolis (março),
Regata Fortalezas (abril), Regata
Tripulação (maio), Regatas Lineares
(junho), Regata Guilherme Bernard
(agosto) e Regata Marejada (outubro), todas realizadas até o fechamento desta edição. Além disso, as

Regatas Mormaii (07/12) e Volta a
Ilha de Santa Catarina (dezembro)
completam os eventos programados para 2019.
Ainda com dois eventos programados para o final da temporada muita
coisa pode acontecer e as disputas
pelos títulos gerais seguem abertas
até o fim. Para saber tudo sobre os
eventos da Copa Veleiros de Oceano acesse o site do Iate Clube de
Santa Catarina (www.icsc.com.br)
e acompanhe as redes sociais.

MONOTIPOS

Fotos Green Multimídia
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COPA VELEIROS DE
MONOTIPOS 2019
C

om o objetivo de fomentar as disputas entre os
velejadores das flotilhas de monotipos, o Iate Clube
de Santa Catarina organiza anualmente sua Copa e,
assim como foi feito com as competições de Oceano, a
temporada 2019 trouxe boas novidades no quesito premiação, com o sorteio de uma vela de até R$ 5.000,00
entre todos os participantes.
E a Copa Veleiros de Monotipos têm comprovado seu
sucesso. Com regatas técnicas, boa presença dos velejadores e condições de alto padrão, os atletas têm
aproveitado as regatas em Jurerê, na Sede Oceânica,
para aprimorar ainda mais a veia competitiva.
E os frutos estão sendo colhidos. O ano de 2019 foi
extremamente positivo para os atletas catarinenses,
em especial para a flotilha de Optimist (ver matéria de
capa), Bruno Fontes e Matheus Dellagnelo, medalhistas
pan-americanos (ver mais nesta edição).
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Com sete etapas no calendário, seis já foram realizadas
(até o fechamento desta edição) e o evento final será
realizado nos dias 23 e 24 de novembro, com presença das classes Optimist (Estreante e Veterano), Laser
(Standard, Radial e 4.7), Snipe e Dingue.

CAPA

CAPA

Fotos: Arquivo Pessoal, Mathias Capizzano e Green Multimídia
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FLOTILHA DE OPTIMIST:
ORGULHO DO IATE CLUBE
DE SANTA CATARINA
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O

esporte é fundamental na formação dos jovens.
Não só pela prática da atividade física, mas na
criação de caráter. E a vela é um grande exemplo. Os
primeiros passos dos jovens velejadores são dados na
classe chamada Optimist, uma embarcação recomendada para crianças entre 7 e 15 anos com até 60 kg.
A vela de base sempre foi uma das prioridades do
Iate Clube de Santa Catarina. Muitos atletas deram os
primeiros velejos nesta embarcação e depois brilharam em outras classes, como Bruno Fontes e Matheus
Dellagnelo, que são os destaques da capa dupla desta
edição com as conquistas recentes no Pan de Lima.
A edição anterior da Revista Cockpit trouxe em sua
capa três dos velejadores de Optimist do Iate Clube
de Santa Catarina. O ano tinha começado com um
terceiro lugar no Campeonato Brasileiro por equipes
e os objetivos para o decorrer dos meses eram audaciosos. Porém, nem o mais dos otimistas poderia
imaginar que aqueles jovens brilhariam de tal maneira
pelo mundo.
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COLETIVO FAZ A DIFERENÇA
Antes de falarmos de resultados individuais é importantíssimo ressaltar o trabalho em equipe. Não se
faz nada sozinho! E essa geração de velejadores de
Optimist tem uma importância enorme na renovação da vela de base do Veleiros da Ilha. Atualmente,
a equipe conta com nove atletas Veteranos, nove
Estreantes e mais de 40 espalhados pela Escola de
Vela e Projeto Social.
Apenas alguns conquistam as vagas para as competições internacionais, mas o trabalho em equipe desenvolvido ao longo do ano é o que proporciona os bons
resultados. Além disso, as disputas realizadas na Copa
Veleiros de Monotipos são de grande valia para a evolução destes velejadores. Os mais novos se espelham
nos mais velhos!

O MUNDO SE RENDE AO TALENTO
DOS ATLETAS CATARINENSES
No começo desta matéria, nós relembramos os sonhos
dos jovens atletas catarinenses. No mês de março, data
da entrevista com os gêmeos Guilherme Menezes e
Fernando Menezes, e Clara Meyer Mateus, o discurso
dos três era o mesmo: fazer o melhor possível nas competições que estariam por vir.
O que eles não sabiam é que o futuro seria muito
próspero. A trajetória começa em Algarrobo, no
Chile, com as disputas do Campeonato Sul-Americano. Após uma semana com condições difíceis e muita
expectativa, Guilherme Menezes levava a bandeira
brasileira para o pódio com o vice-campeonato geral
da competição.

Passados alguns meses chegava a vez de Fernando
brilhar! Em Crozon-Morgat, França, mais de 170 velejadores de 50 países reuniam-se para as disputas
do Campeonato Europeu. Após uma longa semana, o
velejador do Iate Clube de Santa Catarina confirmava
o brilhante quarto lugar após disputar o título ponto a
ponto com os demais concorrentes.
Da França para Antígua! Após o grande desempenho,
Fernando viajou para o Caribe para acompanhar seu
irmão, Guilherme, no Campeonato Mundial. Por lá,
Guilherme estreava na principal competição da categoria,
sendo um dos cinco atletas brasileiros no evento. E mais
uma vez o catarinense fez história ao ajudar o Time Brasil
a conquistar o sexto lugar na competição por equipes.
Mais alguns meses de treinos e lá vão nossos atletas
para os três últimos campeonatos internacionais do
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CAPA

HOMENAGEM

SEU JUCA E A PAIXÃO
PELO VELEIROS DA ILHA

ano. Em Nassau, Clara Meyer Mateus mostrou todo seu
talento e após uma longa semana de competições subiu
ao pódio no Campeonato Norte-Americano, conquistando o terceiro lugar entre as meninas.
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Sem tempo para descansar, a velejadora embarcou para
Buenos Aires, para as disputas da Semana de Vela. Por
lá a velejadora encontrou mais três atletas da flotilha
do ICSC, Livia Nogueira, Luana da Silva e Arthur Back,
todos com ótimos desempenhos no campeonato. Velejando no mais alto nível, Clara conseguiu superar a
perda de um dia de competição devido a um atraso
em seu voo entre Nassau e Buenos Aires e mesmo
com duas regatas não disputas terminou o evento em
quinto lugar no Feminino. Não fosse o azar do atraso, a
catarinense teria sido primeira colocada geral em caso
de mais um descarte.
Pensa que acabou? Ainda tem mais! Nossa última parada do ano é em Omã. Por lá o trio de velejadores
Guilherme Menezes, Fernando Menezes e João Marcelo
Carlin tinham pela frente o Campeonato Asiático e Oceania, uma das competições mais fortes do calendário.
Adivinha só? Mais pódio para o ICSC. Guilherme coroou
seu ano incrível com o terceiro lugar geral na competição, que reuniu 141 velejadores. Fernando Menezes
completou mais uma competição no top-10, com o
nono lugar geral, e João Marcelo Carlin mostrou uma
enorme evolução ao garantir a 17ª posição. De quebra,
o trio fez parte da equipe brasileira, quinta colocada
na competição.
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V

ínculo: algo que liga afetiva
ou moralmente duas ou mais
pessoas. Neste caso uma pessoa e
um Clube.

PÉ NO CHÃO E
DEDICAÇÃO AOS TREINOS
A temporada de competições internacionais
chega ao fim trazendo uma esperança enorme
quanto ao futuro desta equipe de velejadores
do Iate Clube de Santa Catarina. Todos eles
têm, pelo menos, mais um ano na classe e as
expectativas são grandes em torno deles. No
entanto, o discurso dos treinadores e atletas
mostram o quanto essa garotada é focada.
É preciso treinar muito e ter dedicação para
repetir os resultados.
E quem pensa que o ano acabou, se engana. Em
novembro tem Sul-Brasileiro e em janeiro o Brasileiro, competição importante para a formação
das equipes brasileiras para os eventos internacionais. Muita água vai rolar para esses jovens!

É impossível contar a história do
Veleiros da Ilha sem falar no nome
de José Witthinrich. Talvez você
não o conheça desta maneira, mas
se falarmos em Seu Juca daí não
tem erro.
Figura notória no Iate Clube de
Santa Catarina, especialmente aos
finais de tarde no Barlavento, onde
costumava tomar sua dose diária
de Whisky após deixar a Vidraçaria Santa Efigênia, local de trabalho
por 65 anos.
Poucos viveram o Clube tão intensamente. Associado do Veleiros da
Ilha desde fevereiro de 1965, Juca
contava com entusiasmo as histórias antigas. Se você queria ouvir
uma boa prosa, era só sentar-se
ao lado dele no bar que a resenha
ia longe.

Navegador, pescador, entusiasta
do mar. Para ele o mais importante
era o bem do Iate Clube de Santa
Catarina. Falava com orgulho das
conquistas da Pesca da mesma forma que se lembrava com emoção
do crescimento da Sede Central. Na
memória todas as transformações
que o Clube viveu nestes cinquenta
e quatro anos como sócio.
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Uma fonte de energia inesgotável.
Nascido em 20 de março de 1930,
Seu Juca deixou um enorme legado ao longo dos seus 89 anos de
vida, boa parte deles vividos ali
na Prainha.
Em 2019, Seu Juca partiu. Por aqui
ficam as boas lembranças e a certeza de que poucos amaram tanto
o Clube quanto ele.

Obrigado, Juca!
Uma singela homenagem
da Comodoria, dos
colaboradores e associados!
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