Iate Clube de Santa Catarina - Outubro de 2019
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CLUBE

PRIMEIRO TORNEIO
DE DOMINÓ DO ICSC
MARCADO PELO SUCESSO
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Porém, mais do que a competição, o torneio teve como ponto
alto a reunião dos associados e
convidados que desfrutaram de
um dia repleto de descontração,
acompanhado de um bom churrasco e muita risada.
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Nas mesas, apesar do clima de confraternização, os duelos eram acirrados. A primeira fase do torneio
contou com quatro grupos de cinco
duplas cada e as quatro melhores
avançaram às oitavas de final. A partir daí o formato passou a ser eliminatório até a formação da mesa final.
Marinho Marcondes e Marcio Maninho
venceram na final a dupla Eduardo
Faria e Rafa Lacau, enquanto o terceiro
lugar ficou para a dupla Antonio Neto
e Luiz Schmitz. A próxima edição do
Torneio de Dominó já tem data marcada: será no dia 23 de novembro,
novamente na Sede Central.
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A

primeira edição do Torneio
de Dominó organizado na
Sede Central do Iate Clube de
Santa Catarina foi um sucesso.
Com presença de vinte duplas, a
disputa reuniu diversas gerações
e teve como grandes campeões a
dupla Marinho Marcondes e Márcio
Maninho.
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COMO APOIAR O PROJETO DE
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

10

ICSC CHEGA AO SÉTIMO ANO DE
REALIZAÇÃO DE PROJETO VIA LEI
FEDERAL DE INCENTIVO AO ESPORTE
A

provado para início de execução no dia 02 de outubro, o Projeto
Calendário Náutico 2019/2020 – Cidade de Florianópolis – Ano 4 –
Nº SLIE: 1813953-12 – Processo nº 58000.005543/2018-31, chega a sua
sétima fase. Ao longo dos últimos anos mais de R$4.000.000,00 (quatro
milhões) já foram disponibilizados pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte
e investidos para o desenvolvimento de atletas e de parte do Calendário
Náutico das classes de Vela Monotipos e Oceano.
Com a resolução, o Iate Clube de Santa Catarina poderá dar sequência nos
trabalhos desenvolvidos. Entre as ações, serão complementadas a estrutura
técnica já concebida nos projetos anteriores, com a realização de dezesseis
eventos que comporão o Calendário Esportivo de Vela – Classes Monotipos
e Oceano da Cidade de Florianópolis durante os anos de 2019 – 2020.
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Com a Lei de Incentivo ao Esporte, pessoas físicas e jurídicas podem
incentivar projetos esportivos, voltados a vela e a pesca esportiva, através de doações ou patrocínios, usando para isso um percentual a ser
descontado do valor devido do Imposto de Renda. Com 1% do imposto
de renda da sua empresa você pode associar a sua marca e ser uma
empresa amiga do projeto esportivo do Iate Clube de Santa Catarina –
Veleiros da Ilha, sem custo.
Pessoa Jurídica: para doar a empresa precisa ser tributada pelo lucro
real, podendo destinar até 1% do Imposto de Renda devido em cada
período de apuração. Com 6% do imposto de renda devido, qualquer
pessoa física pode ser um amigo do projeto esportivo do Iate Clube de
Santa Catarina – Veleiros da Ilha.

“Estruturamos uma temporada inteira de competições estaduais com arbitragem nos eventos, manutenção de equipamentos, troféus e medalhas para
premiação, coletes salva-vidas e uniformização dos atletas participantes
do projeto. O esforço do Clube continua sendo enorme, e será cada vez
maior, na busca pela excelência junto aos trabalhos desenvolvidos. Para
isso, o Iate Clube de Santa Catarina conta com a participação de todos,
atletas, pais e dirigentes, sendo referência para o esporte de vela no Brasil”,
salienta Ildefonso Witoslawski, Comodoro do Iate Clube de Santa Catarina.
O PROJETO CALENDÁRIO NÁUTICO 2019/2020 - Cidade de Florianópolis –
ANO 4 – Nº SLIE: 1813953-12 – Processo nº 58000.005543/2018-31, conta com
os patrocínios das empresas ENGIE Energia, Nortox, Diprape, Casas D’Agua,
Dry Tecnologia ainda do patrocinador pessoa física, Sr. Umberto Gobbato.
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IATE CLUBE DE SANTA CATARINA
RECEBE A CERTIFICAÇÃO BANDEIRA AZUL
PELO QUARTO ANO CONSECUTIVO

O Programa Bandeira Azul baseia-se
em princípios de sistema de gestão
ambiental, ou seja, promove a participação e eleva a conscientização
da sociedade e dos gestores públicos sobre a necessidade de proteger
os ambientes marinhos/costeiros,
fluviais e lacustres, incentivando a
resolução de conflitos locais promovendo o uso racional desta. Mais uma
vez o Iate Clube de Santa Catarina foi
avaliado e aprovado pelos Júris Nacional e Internacional do Programa
que concedeu a certificação.

SOBRE O PROGRAMA
BANDEIRA AZUL:
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Avaliado por um júri internacional, o Veleiros da Ilha
recebeu a certificação pelo quarto ano consecutivo devido ao trabalho feito ao longo deste período. Dentre
as ações estabelecidas pelo Clube estão programas de
educação ambiental, treinamentos com colaboradores
e associados, gestão dos recursos naturais, investimentos e prevenção em segurança e equipamento,
responsabilidade social entre outros.
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Sede Central do Veleiros da Ilha manteve a certificação Bandeira Azul, sendo o único Iate Clube
da América do Sul a ostentar tal feito. A missão do
clube tem sido implementar uma nova cultura sustentável com seus colaboradores, sócios e demais
integrantes, incentivando a mudança dos hábitos que
impactam negativamente no nosso meio ambiente,
além de cumprir todos os critérios com excelência
que o programa Bandeira Azul exige no sistema de
gestão ambiental e evidência sobre a necessidade de
proteger os ambientes marinhos/costeiros, incentivando a resolução de conflitos locais promovendo o
uso racional desta.

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

13

DICA!
FAÇA SEU PRÓPRIO SABÃO CASEIRO
COM ÓLEO USADO DE COZINHA
Ingredientes
1 kg de soda
4 litros de óleo usado em frituras
(não pode ser de fritura de peixe)
2 litros de água
Como fazer:
Dissolver a soda na água num balde plástico grande;
Mexer com um pedaço de pau ou cabo de vassoura por
uns 15 minutos;
Acrescentar o óleo e mexer por mais 20 minutos;
Despejar em uma forma de plástico grande (60cmx40cm)
ou em 2 menores (40cmx20cm);
Cortar os pedaços no dia posterior;
Desenformar e aguardar 20 dias para poder utilizá-los.
Obs: Usar luvas, avental, máscara e óculos.
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lounges, enquanto o Barlavento foi
totalmente reformado, assim como
o Espaço Gourmet, que teve reformas interna e externa, e agora conta
com forro térmico e acústico, climatização ambiente e nova exaustão
nas churrasqueiras. Do lado externo, o espaço conta com novo paisagismo, com fino acabamento em
granitos e pedras decorativas. Já
na entrada do Barlavento foi colocado um banner para homenagear
os velejadores Matheus Dellagnelo
e Bruno Fontes, medalhistas
pan-americanos.

DO CENTRO A JURERÊ: O
VELEIROS DA ILHA DE CARA NOVA!
É

sempre bom andar pelos lugares e ver tudo impecável, não é mesmo? Se você tem frequentado as
Sedes Oceânica, em Jurerê, ou do Centro, já deve ter
notado que algumas coisas estão bem diferentes. Muito
se fez na parte estrutural do Clube e agora é hora de
contar aos associados algumas delas.
Ao chegar à Sede Central já é possível ver muitas mudanças, como o paisagismo completo, canteiros floridos, gramado novo, iluminação indireta noturna em
todo jardim. Um amplo estacionamento para colaboradores e visitantes, com 40 novas vagas e instalação
de gradil novo dividindo as embarcações dos carros
e acesso ao Clube, aumentando assim a segurança e
privacidade do associado. Ainda na parte externa, o
associado encontra a piscina toda reformada, com nova
mobília, espaço choupana, e reforma completa tanto
nas churrasqueiras quanto nos banheiros da piscina.
Na entrada, as primeiras mudanças são vistas com o
portão novo de acesso de pedestres e a instalação de
nova cobertura. O Deck Central ganhou três espaços
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O pátio também está diferente!
Logo na entrada do Trapiche Central, o antigo depósito de botes de
apoio e carretas foi transformado
em uma linda área verde. O Setor
Administrativo foi totalmente reformado, com os espaços sendo
unificados, passando toda a equipe de colaboradores para trabalhar
em um único plano. Essa mudança
trouxe mais qualidade de atendimento ao associado (este espaço
ainda se encontra em obras até o
fechamento desta edição).
As vagas cobertas e os boxes estão
sendo reformados e o local recebeu
nova iluminação com lâmpadas de
led (o espaço encontra-se em obras
até o fechamento desta edição). O
Trapiche Central passou por uma
readequação, incluindo a reconstrução total do T, proporcionando
condições mais seguras para embarque, desembarque e pernoite
no local. O pau de carga também
foi reestruturado, ganhando nova
capacidade para manobras com
embarcações de maior porte. O
controle de monitoramento foi ampliado com a instalação de 60 novas
câmeras trazendo mais segurança
ao associado.

Em Jurerê o trabalho realizado também fica bem evidente. As primeiras melhorias podem ser vistas logo
no estacionamento dos sócios. Ao
descer para a área do restaurante o associado se depara com um
novo, e lindo, deck de madeira, que
promete fazer um enorme sucesso
neste verão. As churrasqueiras do
espaço também estão em fase final
de reforma, bem com os banheiros. O local ainda ganhará um lindo
Espaço Gourmet ainda neste ano
(obras já em andamento).
Outra grande obra na Sede Oceânica foram as colocações dos portões e vidros na área de acesso. Os
muros laterais e frontal foram reformados e pintados, as placas de
sinalização foram atualizadas e as
portas dos banheiros de cima foram
substituídas. Além disso, a manutenção das poitas segue sendo feita
semestralmente.
“Durante este primeiro ano de
gestão, nós da Comodoria e os
funcionários trabalhamos incansavelmente todos os dias. Desta
forma, os primeiros resultados já
podem ser notados pelo associado. No entanto, sabemos que é só
o começo. Estamos cientes que
ainda temos um longo caminho a
percorrer, com muitos desafios pela
frente. O mais importante é continuar atendendo da melhor maneira
possível nosso associado em todos
os setores e espaços do nosso clube. Tenho a certeza de que, com
o apoio e confiança do Conselho
Deliberativo e as inúmeras manifestações positivas dos associados, estamos no rumo certo para um Clube
cada vez mais unido e melhor para
todos”, enfatiza Henrique Scharf,
Vice-Comodoro de Obras e Patrimônio do ICSC.
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BRUNO FONTES
E MATHEUS
DELLAGNELO
FAZEM HISTÓRIA
NO PAN DE LIMA
P

aracas! Localizada na região de Ica, no Peru, a cidade é a capital do
distrito que leva o mesmo nome. Um local agradável e onde o vento
sopra o ano inteiro, especialmente no inverno, na praia cercada de dunas,
a cidade foi eleita como sede das disputas de vela dos Jogos Pan-Americanos 2019. E é de lá que uma das histórias mais ricas da vela catarinense
começa a ser contada.
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Antes de viajarmos até Paracas vamos voltar no tempo. Novembro de
2018, Sede Oceânica do Iate Clube de Santa Catarina, Jurerê. Pela primeira vez na história o Veleiros da Ilha sediava a Copa Brasil de Vela,
principal competição da modalidade no país e seletiva para os Jogos de
Lima que aconteceriam dez meses depois. Os maiores nomes do esporte
reunidos em busca da vaga na equipe brasileira, entre eles Bruno Fontes
e Matheus Dellagnelo.
O primeiro carimbava seu passaporte rumo ao Peru após vencer um dos
maiores velejadores de todos os tempos. Ao cruzar a penúltima regata
do programa na liderança, Bruno Fontes tinha completado sua missão:
vencia Robert Scheidt e assegurava a vaga para o Pan, uma das poucas
competições que ainda lhe faltava uma medalha. O choro sincero ainda
dentro d’água marcava uma linda trajetória, mas que ainda teria mais um
lindo capítulo a ser escrito.
Matheus, por sua vez, bateu na trave. Faltou pouco para a vaga no Snipe.
A saída então era buscar a classificação em outra classe, uma que ele
conhecia bem. Campeão Mundial e Pan-Americano de Sunfish, Matheus
Dellagnelo não competia neste barco há anos, desde quando ganhou a
medalha de ouro nos Jogos de Guadalajara em 2011. A missão era árdua,
mas como bom velejador o catarinense não sentiu a pressão. Paracas
sediou a seletiva e por lá Matheus garantiu
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CAPA

UM OURO E UMA PRATA!
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Os primeiros dias foram nervosos.
Logo de cara Bruno fazia seus três
piores resultados na competição
(6, 8 e 18), enquanto Matheus se
posicionava entre os líderes. Com
39 anos nas costas, quase 30 deles
dedicados a vela, Bruno Fontes tinha algo a seu favor para mudar o
cenário: a experiência. Após a terceira regata uma nova competição
se iniciou para o atleta da classe
Laser Standard.
Em situações difíceis, Bruno sempre
se mostrou um vencedor! Velejando com maestria, ele foi tirando a
diferença até chegar a Medal Race
com chances de medalha. Naquele
momento a cor não importava, mas
o fato de subir ao pódio era o que
faltava na carreira do atleta. O que
poucos sabem é que antes da regata final o nervosismo fazia parte
do clima e foi Matheus quem deu
aquele empurrão necessário para
Bruno fazer o que sabia de melhor.
Uma prata que coroava uma carreira vitoriosa.
“Não poderia escolher um cenário
melhor para coroar minha carreira.
Uma medalha pan-americana era
algo que me faltava e ela veio na
melhor hora possível. Um desfecho incrível. A lição que fica é que
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Passados meses e meses de treinamento chegava o grande momento. Com trajetórias distintas, mas
o mesmo objetivo: a glória de ser
medalhista e subir ao pódio com a
bandeira do Brasil. Matheus já havia
sentido o gosto da conquista pan-americana, enquanto Bruno buscava encerrar sua trajetória na vela
competitiva honrando uma carreira
repleta de conquistas.

nunca devemos desistir dos nossos
sonhos, independente do que aconteça. Fui persistente e com 39 anos
celebro uma das maiores conquistas da carreira. Poder representar
o meu país é algo que não se pode
calcular. Esse ano foi muito complicado com a perda do meu pai e
essa medalha vai para ele. Tenho um
orgulho enorme de carregar comigo todos os valores que ele me ensinou”, comemorava Bruno Fontes,
em um misto de alegria e sensação
de dever cumprido.
A sexta-feira havia sido longa em
Paracas, mas ainda tinha mais um
dia. Após ver o amigo conquistar
a prata, Matheus entrava na Medal
Race com a chance de repetir Guadalajara 2011. Um bicampeonato era
possível. E ele veio!
“Que dia! Eu estava um pouco nervoso, última regata do campeonato,
mas deu tudo certo. Eu consegui
velejar muito bem no popa novamente e isso fez a diferença. Depois
de oito anos repetir o feito e ser
bicampeão é muito emocionante.
O clima aqui é muito intenso e este

título foi especial. Todo o cenário
foi perfeito. O ouro, a presença do
Bruninho que está se aposentando
e foi prata, a equipe toda fazendo
bonito e o país muito bem no quadro de medalhas”, disse Matheus ao
sair d’água.
Engraçado como uma semana pode
ser tão marcante na vida de algumas pessoas, especialmente de um
atleta. São meses de treinos para
definir uma trajetória em cinco dias.
E aquela foi uma semana histórica
para a vela do Iate Clube de Santa
Catarina. Uma semana que ficará
marcada para sempre na carreira
desses atletas.

