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PAlAVrA dO cOmOdOrO

É com prazer que me dirijo aos associados através desta revista, provavelmente pela última vez na qua-
lidade de Comodoro. Realmente o tempo passa rápido e lá se foram duas gestões, com quatro anos de 
bastante trabalho de um grande time que nos acompanhou. Muitas conquistas importantes ficarão para 
a história do clube, e que estão citadas aqui nessa edição da revista, e temos a certeza de que estaremos 
entregando o clube para a próxima gestão com plena condição de continuidade e de melhoria contínua 
que nosso clube merece. Enfrentamos um período de crise econômica do país muito forte, o que acabou 
nos forçando a ajustar a situação para manter sempre os compromissos financeiros do clube, e  tenho a 
satisfação de informar que estivemos sempre em dia com todos os compromissos em todo esse período. 

Tenho muito a agradecer a todos que apoiaram e se dedicaram na nossa administração durante esses 
quatro anos. A dedicação dos Vice-Comodoros precisa ser reconhecida, pois tivemos muitos desafios e 
questões críticas para resolver e a responsabilidade é grande. Meu muito obrigado ao Paulo Brisighelli 
Schaefer, Rogério Capella e Leonardo Deboni. Da mesma forma aos diretores, Márcio Kuntzke da Pesca, 
Pedro Francisco Springmann do Meio Ambiente, Sérgio Sevillano Zabala de Vela de Oceano e Fábio Pinto 
da Luz de Sede de Jurerê, o meu muito obrigado a todos vocês pela dedicação e competência na gestão 
de suas áreas. Agradeço ao Conselho Deliberativo, em especial ao Sr. Iraê Ruhland, Presidente do Conselho, 
pelo apoio prestado nesses últimos dois anos com novo estatuto e uma nova forma de composição do 
quadro de conselheiros, o que trouxe a todos nós uma nova experiência e novos desafios. 

Ao Conselho Fiscal, nosso agradecimento pelo apoio e trabalho realizado, e em especial ao seu presi-
dente José Carlos Silva, que com sua capacidade e conhecimento da área não se limitou a análise dos 
documentos obrigatórios no controle do clube, foi ativo na orientação e no apoio a questões importantes 
relacionadas com a área fiscal. Os nossos colaboradores, de ambas as sedes, possuem papel fundamental 
na operação do clube, e temos muito agradecer a dedicação e apoio de todos, foram fundamentais em 
todas as situações e conquistas realizadas, muito obrigado.

Como é sabido na operação do clube, é permitido apenas uma reeleição, então, me despeço aqui como 
Comodoro, findando meu mandato em 31 de agosto de 2018.  Agradeço a todos os associados que sempre 
nos apoiaram. Temos eleições pela frente, e desejo realmente ao próximo Comodoro e toda a sua equipe 
muito sucesso e que consigam sempre melhorar o nosso clube dia a dia. Terão meu apoio, pois o objetivo 
de todos é sempre o bem do clube. As candidaturas já estão registradas e serão divulgadas nesta edição 
da revista, sendo que é extremamente importante que o associado participe do processo.

E nessa edição será apresentado um resumo das principais notícias dos últimos quatro anos em nosso 
clube. Desejo a todos uma boa leitura, e mais uma vez obrigado a todos que permitiram e apoiaram esses 
últimos quatros anos de convívio em nosso clube.

Bons ventos a todos, 

Prezados Associados,

Alexandre de carlos back
Comodoro
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Prezados Associados,

É com enorme prazer que nos dirigimos aos associados em um mo-
mento tão importante e que marca uma transição de gestão do nosso 
querido Iate Clube de Santa Catarina. Primeiramente, em nome de 
todos os membros do Conselho Deliberativo, gostaria de ressaltar 
que foi uma grande missão conduzir a Presidência e que encerramos 
nosso ciclo de com sentimento de que fizemos o melhor possível para 
a condução do Clube.

Em 2016, o Iate Clube de Santa Catarina passou por um processo 
importante dentro de sua história com a aprovação de um novo Es-
tatuto e eleições diretas para Comodoria, Conselho Fiscal e Conselho 
Deliberativo, sem a formação de chapas. Esse processo será mantido 
nas próximas eleições e da nossa parte só cabe desejar boa sorte aos 
candidatos e que o trabalho siga voltado pensando sempre no melhor 
para os associados e para o Veleiros da Ilha.

Nesse período, conforme mencionado na coluna anterior da Revista 
Cockpit, o trabalho do Conselho Deliberativo foi feito no auxílio à Co-
modoria para a melhor gestão possível do ICSC. Após dois anos posso 
afirmar que tivemos êxito em nossa missão. Agora é hora de seguirmos 
novos rumos. 

Enfatizo a importância da presença do associado nas próximas elei-
ções. Em agosto serão eleitos os novos membros da Conselho Fiscal 
e Deliberativo e serão esses eleitos que farão a condução do clube 
pelos próximos dois anos. Mais um momento importante em nossa 
rica história em uma fase de transição pacífica e coerente entre a atual 
Comodoria e a próxima.

Por fim, me resta agradecer a todos os membros do Conselho Delibe-
rativo que dividiram esses dois anos de trabalhos à frente da gestão 
do Clube. Com erros e acertos todos sempre se dispuseram a fazer 
o melhor pelo Veleiros da Ilha e é com esse sentimento que fazemos 
essa passagem de gestão. 

Desejamos sucesso a nova Comodoria. Que os nossos representantes 
eleitos possam guiar o nosso querido Clube para o caminho do sucesso!

PAlAVrA dO cOnselhO

iraê ruhland
Presidente do Conselho Deliberativo

Tudo gira em torno do sol.
Por que não a energia da
sua casa e de sua empresa?

A energia solar é uma solução sustentável
e econômica de geração de energia para residências
e empresas, que proporciona uma economia
de até 90% na sua conta de luz.
E além de poupar seu dinheiro, ajuda a preservar
os recursos naturais e o meio ambiente.

Acesse o site minhaenergiasolar.com.br
e faça uma simulação de economia.

minhaenergiasolar.com.br
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PescA PescA

cATeGOriA PescA cOsTeirA

1º cOlOcAdO 

Guch IV (Henry Thomas)

2º cOlOcAdO

Iorana (Nelson Picanço

3º cOlOcAdO

Viiza (Alberto Schutz)

cATeGOriA PescA em áGuAs 
AbriGAdAs

1º cOlOcAdO

Bugiganga (Fernando Vogel)

2º cOlOcAdO 

Xerife (Alexandre Lopes)

3º cOlOcAdO

Valentina (Leonardo Bravo)

cATeGOriA PescA em mAr 
AberTO

1º cOlOcAdO

Nativa (Alexandre Back)

2º cOlOcAdO

Trevally (Celso Mendonça)

3º cOlOcAdO

Sinrad (Paulo Cocchi)

cATeGOriA VeleirOs

1º cOlOcAdO

Gosto d’Água (Ildefonso 
Witoslawski Junior)

2º cOlOcAdO

Mar Sem Fim (Alexandre Moraes)

3º cOlOcAdO

Bruxo (Luiz Schaefer)

cATeGOriA cAiAque

1º cOlOcAdO

Gaivotão (Igor de Oliveira)

2º cOlOcAdO

Copacabana (Erick Uchoa)

3º cOlOcAdO

Cocoroca (Gabriel Fagundes)

Campeões - CampeONatO de pesCa aderbal ramOs da silva 2017/2018

Mais uma temporada chega ao fim e novamente o 
sucesso do Campeonato de Pesca Aderbal Ra-

mos da Silva foi confirmado. Com seis etapas no biênio 
2017/2018, a competição realizada pelo Iate Clube de 
Santa Catarina - Veleiros da Ilha confirmou seu cresci-
mento atraindo muitos participantes. 

Além da grande presença dos pescadores aos sábados, o 
ponto alto dos eventos fica por conta das confraterniza-
ção entre os participantes nos jantares de briefing e pre-
miação confirmando o propósito de reunir associados, 
convidados e familiares em clima de perfeita harmonia.

Com seis etapas no calendário, o Campeonato de Pesca 
Aderbal Ramos da Silva homenageou na temporada 
2017/2018 os Pescadores Beto Schutz, Inácio Vandresen, 
Walter Oliveira, Fábio Luz, Fabiano Dalsenter e Walmor 
Lopes. Ao final das seis etapas foram conhecidos os 
campeões de cada categoria e o Jantar de Premiação 
encerrou a temporada com o tradicional sorteio das 
lanchas e motores, além de diversos brindes.

premiaçãO

Ponto alto da confraterni-

zação de encerramento do 

Campeonato de Pesca, o 

sorteio das lanchas é sem-

pre um dos momentos mais 

aguardados por todos os 

participantes ao longo da 

temporada e dessa vez não 

foi diferente. Duas lanchas 

foram sorteadas e os sortu-

dos foram os comandantes 

Alexandre Back (Nativa) e 

Ildefonso Witoslawski Junior 

(Gosto D´Água). 

CampeONatO de pesCa aderbal ramOs da silva 
CONFirma suCessO em mais uma tempOrada
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COpa veleirOs de mONOtipOs 2018

O primeiro semestre foi extre-
mamente positivo no que diz 

respeito ao calendário de eventos 
náuticos do Iate Clube de Santa 
Catarina-Veleiros da Ilha, especial-
mente na Copa Veleiros de Mo-
notipos. A tradicional competição 
promovida pelo ICSC tem como 
principal objetivo dar um bom ní-
vel de competição as flotilhas do 
clube, promovendo disputas com 
alto grau técnico e de infraestru-
tura. Ao longo da temporada 2018, 
oito etapas estão previstas para 
acontecer e quatro delas foram re-
alizadas no primeiro semestre, to-
das na Sede Oceânica, em Jurerê, 
e a avaliação da primeira metade 
do ano é bem positiva.

“A Copa Veleiros de Monotipos é 
fundamental para o crescimento, 
melhoria técnica e tática dos nos-

demais alunos. Com a formação, 
esses alunos passam, naturalmen-
te, a competir nas regatas internas 
do Clube”, avalia Lucas.

As regatas da Copa Veleiros de 
Monotipos servem de base para 
os atletas treinarem para compe-
tições regionais, nacionais e inter-
nacionais. Nos últimos anos, o ICSC 
contou com dezenas de atletas re-
presentando o clube e o país em 
competições fora do Brasil.

“Esse aperfeiçoamento é um pro-
cesso importante dentro da evo-
lução dos atletas, especialmente 
dos mais novos. Como exemplo, no 
segundo semestre teremos o Sul
-Brasileiro de Optimist e Sul-Bra-
sileiro de Snipe em Jurerê, e essa 
base feita na Sede Oceânica ajuda 
muito”, considera Lucas.

Por fim, as etapas servem também 
para a evolução do quadro técnico 
do Iate Clube de Santa Catarina-Ve-
leiros da Ilha. O excelente trabalho 
realizado ao longo dos últimos anos 
credenciou os profissionais do ICSC 
a participarem de dois momentos 
únicos do esporte no Brasil: Os 
Jogos Olímpicos Rio-2016 e Volvo 
Ocean Race-2018. 

Presente nas duas competições, Lu-
cas explica a importância da Copa 
Veleiros de Monotipos na formação 
da equipe.

 “Assim como eu, dezenas de pro-
fissionais do Clube puderam vi-
venciar duas das mais importantes 
competições de vela do mundo, 
graças a experiência adquirida em 
nossas etapas. Além de ser bom 
para os profissionais é excelente 
para os atletas, uma vez que as 
etapas contam com nível de orga-
nização internacional”, completa 
Lucas Reis.  

sos velejadores. Em todas as com-
petições contamos com raia cheia 
e grande presença dos atletas e 
familiares. Esse ambiente interno 
torna a competição ainda praze-
rosa”, explica Lucas Reis, Gerente 
de Eventos do Iate Clube de Santa 
Catarina-Veleiros da Ilha.

O processo de aperfeiçoamento 
acontece de forma natural e fun-
ciona como uma engrenagem. Com 
o incremento das flotilhas de Opti-
mist, Vela Jovem e Escola de Vela, 
o que se viu nos últimos anos foi 
um processo de transição e cres-
cimento e o resultado está nos nú-
meros de participantes das etapas.

“A força da nossa Escola de Vela 
e dos projetos de base foi funda-
mental para o surgimento de novos 
velejadores e aperfeiçoamento dos 

14 15

REVISTA COCKPIT - JULHO /  2018

F
o

to
s G

reen M
ultim

íd
ia

mOnOTiPOsmOnOTiPOs



Em julho de 2016 o Iate Clube de Santa Catarina - 
Veleiros da Ilha se despediu de um de seus mais 

célebres sócios. Presidente do Conselho Deliberativo na 
gestão 2014-2016 e Vice-Comodoro de Administração 
e Finanças (2006-2008 e 2008-2010), Guilherme Stark 
Bernard faleceu deixando um imenso legado para o 
clube que tanto defendeu. 

Um entusiasta assíduo e amante do mar, Guilher-
me deixou muitas saudades. Dessa forma, nada 
mais justo que homenageá-lo com uma carta escrita 
pelo Comodoro Alexandre de Carlos Back na época  
do acontecido.

“Com muito pesar transmito a triste notícia do faleci-
mento de nosso querido amigo Guilherme Stark Ber-
nard.

A sua tranquilidade e humor para enfrentar todas as 
situações adversas sempre me admirou. Convivi com 
Guilherme desde os tempos de faculdade, sua compe-
tência e personalidade sempre nos deu muita confiança, 

e por isso, sempre atingiu o sucesso em todas as suas 
empreitadas. Seja como presidente de suas empresas, 
presidente da Acate, como navegador e em nosso  clu-
be como Vice-Comodoro de Administração e Finanças 
por duas gestões, e ainda presidente do Conselho De-
liberativo. Como sócio contribuiu muito na história de 
nosso clube, e sempre será lembrado como um grande 
colaborador e entusiasta.

Grande amigo, pai de três filhos e avô, já deixa muitas 
saudades.  Ficamos aqui tristes pela sua partida muito 
prematura, e agradecemos a você Guilherme, por ter 
sido a pessoa exemplo que todos admiram e por ter 
sido nosso amigo.

Descanse em paz amigo, e desejamos a família e amigos 
que lhes sejam dadas forças e coragem para superar 
este momento tão triste.

E mais uma vez, muito obrigado Guilherme!” 

Alexandre de Carlos Back

Guilherme stark 
berNard
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edmar NuNes pires, 
O ed dO mar

Dessa forma, nada mais justo do 
que homenagear o grande Co-
mandante. A melhor forma que 
encontramos para homenageá-lo 
foi reproduzindo o brilhante texto 
do amigo e também velejador Tar-
císio Mattos.

“Meu primeiro contato com o Ed 
foi ainda no século passado. Eu não 
frequentava o Clube e ia correr mi-
nha primeira Volta à Ilha na tripula-
ção do Capitão Gaudino. Cheguei 
tarde no trapiche carregando uma 
mochila e uma bolsa de fotografia. 
Apenas um barco estava atracado. 
Era o Vendaval 3, um Marbe 23, 
com um senhor de cabelos e bar-
bas brancas a bordo e com o leme 
na mão. 

Como não havia mais nada para 
fazer, fiquei olhando para aquele 
barco que, mesmo pequeno, vivia 
nos dando pau nas regatas. Jamais 
poderia imaginar que o Ed, uma das 
lendas vivas da vela de Florianópo-
lis, faria a pergunta que me fez: 

“Perdeste o embarque com o  
Dalmo? Entra aqui que te levo para 
a raia”. 

Pensei eu: “Como ele sabia que eu 
velejava com o Dalmo”?

No percurso entre o trapiche e a 
linha de largada montada ao Sul da 
Ponte Hercílio Luz, o Capitão Gaudi-
no foi chamado pelo rádio diversas 
vezes, mas não respondeu. Apenas 
o víamos manobrando para se po-
sicionar para a largada. E o Ed co-
meçou a ficar nervoso. “Chama teu 
comandante, chama teu comandan-
te. Não posso te levar”. Eu, agarrado 
a minha bolsa com a câmera, ace-
nava, gritava chamando a atenção 
dos tripulantes, mas nada. E o Ed 
cada vez mais nervoso.

Foi dada a largada e o Vendaval ti-
nha um “clandestino” a bordo. O Ed 
tinha três opções. Me fazer andar 
na prancha e me jogar na água, me 
levar e ser desclassificado ou alcan-
çar o Capitão Gaudino, um barco 
maior e teoricamente mais rápido, 
que largou pelo bordo da direita, o 
contrário da escolha do Ed. 

“Jaibe, jaibe”, ordenou o comandan-
te, e aproou no encalço da popa do 
barco que eu deveria estar tripulan-
do. Ouvindo os gritos e vendo os 
acenos da tripulação do Vendaval 
3, os do outro veleiro respondiam 
com sinal de positivo. Soube depois, 
que o Dalmo acreditava que o Ed 
estava apenas informando que eu 
iria com ele e que nos desejava “boa 
regata”, enquanto tentava fazer seu 
barco acelerar. 

Quando viu que não era bem isso, 
baixou o balão. O Ed passou a linha 
da popa do Gaudino, ordenou um 
jaibe e me disse:

“Pula quando eu passar. A bolsa tu 
pegas na volta.” 

“Minha câmera!” protestei. 

“Fulano, entrega a bolsa pro  
Gaudino”, ordenou ele. 

O Ed venceu aquela regata e foi o 
campeão da Copa Veleiros. Passa-
dos todos esses anos, a confissão 
de que ele largou e percorreu quase 
uma milha com um clandestino a 

bordo só vem agora, num dos dias 
mais tristes para mim como veleja-
dor e para a vela de Santa Catarina. 
O dia em que o Ed faleceu.

Sempre rimos deste fato. Ele não 
me deixava esquecer. E também 
nunca esqueci de muitos outros 
que compartilhamos. Lembrar do 
Ed é lembrar da vela, das disputas, 
da confraternização, da transferên-
cia de conhecimento, da união dos 
velejadores, do amor pelo clube e 
do amor pelos seus filhos. Teve um 
dia em que sua tripulação era ele, os 
filhos e o neto, seus olhos azuis ma-
rejavam sempre que falava deste dia.

O Ed era uma aula de vida, de com-
prometimento com as pessoas que 
o rodeavam, com os filhos, com a 
família, com os amigos que fez du-
rante seu tempo de funcionário do 
BESC. Com o Clube e com a Vela e 
principalmente as de regata.

O bom homem que era o Ed se ma-
nifestava em todas as ocasiões. Até 
naquelas em que menos se espera. 
Fizemos parte da diretoria do ICSC, 
eu como Diretor de Vela de Oceano, 
ele como Ouvidor, ou seja, ele era o 
responsável por ouvir as queixas dos 
sócios, dar as desculpas e prometer 
providências. Nas reuniões quinze-
nais os demais membros da direto-
ria não ficavam sabendo quem era o 
queixoso, por pior que fosse a recla-
mação ou a encrenca que ele inter-
mediava. Era sempre “O Associado”.

Lembramos do Ed em todos os mo-
mentos, concordamos que ele está 
bem onde quer que esteja. Temos 
certeza que o Guilherme e o Gustavo  
vão levar adiante os exemplos e en-
sinamentos que esse homem singu-
lar deixou de herança. 

“Nós vamos”

Em outubro de 2017, a vela de Santa Catarina dava 
adeus a uma de suas figuras mais icônicas. Edmar 

Nunes Pires nos deixou no dia 28 de outubro, mas 
seu legado e sua paixão jamais serão esquecidos. 
Apaixonado por vela e mar, Edmar era uma grande 
entusiasta do esporte. Não à toa seu nome é lem-
brado todos os anos na premiação da Regata Volta 
a Ilha, condecorando velejadores com a premiação 
que leva seu nome. 
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OceAnOOceAnO

COpa veleirOs de OCeaNO e        COpa FlOtilha
seis reGatas marCaram O primeirO semestre 

dO CaleNdáriO de eveNtOs de vela OCeâNiCa dO 

iate Clube de saNta CatariNa-veleirOs da ilha, 

COm disputas da COpa veleirOs de OCeaNO e COpa 

FlOtilha. CONFira COmO FOi O aNO até O mOmeNtO.

reGata FOrtalezas

Com boa presença da flotilha, comparecendo com  
21 embarcações, a Copa Veleiros de Oceano teve início 
no mês março com as disputas da Regata Fortalezas. 
Com largada na Baía Norte, próximo ao Trapiche da Ave-
nida Beira-Mar Norte, as tripulações largaram de balão 
com ventos fracos entre 5 e 6 nós. Ao longo da regata 
o vento foi ganhando intensidade, chegando a quase 
10 nós em um belo dia de velejo na capital catarinense.

As classes ORC, IRC, C30, RGS A e RGS B cumpri-
ram um percurso contornando boia próxima à Marina 
de Santo Antônio, passando na sequência pela Ilha de 
Ratones Grande, Forte de São José da Ponta Gros-
sa, Ilha de Anhatomirim e novamente Ilha de Rato-
nes Grande antes de retornar para a chegada na Baía 
Norte. Cumprindo um percurso mais curto, as classes  

RGS Cruzeiro A e B, Bico de Proa e Multicascos fizeram 
quase a mesma distância com exceção do contorno 
pelo Forte de São José da Ponta Grossa. 

Por ser uma classe one design, a HPE-25 tem um 
formato peculiar e para esse ano a Copa Veleiros de 
Oceano. O formato da disputa foi como uma regata 
barla-sota e a mudança foi aprovada pelas tripulações 
participantes. 

reGata Cidade de FlOriaNópOlis

Fazendo parte das comemorações dos 345 anos da 
capital catarinense, a Regata Cidade de Florianópolis 
foi realizada no dia 25 de março, na Baía Norte, em um 
belo sábado com ventos nordeste de 12 nós.

A segunda etapa da temporada contou com aproxi-
madamente vinte embarcações e com dois tipos de 
percursos na Baía Norte. As classes IRC, ORC, C30, 
RGS A e Hpe-25 cumpriram um percurso barla-sota 
com seis pernas, enquanto as classes RGS Cruzeiro  
A e B, Multicascos e Bico de Proa realizaram um  
percurso triangular. 

reGata sOlitáriO

Aproveitando as variações de ventos nor-
te e sul ao longo do sábado, soprando 
com intensidade entre 5-10 nós na Baía 
Sul, a Regata Solitário realizado abriu a 
Copa Flotilha 2018 no mês de maio. Com 
9 embarcações na água os Comandantes 
mostraram muita habilidade na tática e 
nas manobras.

Com percurso de 14,5 milhas, a Regata 
Solitário foi realizada na Baía Sul com 
condições de vento norte na largada en-
tre 5-7 nós. Ao longo da regata a con-
dição virou de norte para sul e o vento 
começou a ganhar intensidade chegando 
aos 10 nós para a alegria dos velejadores 
que participaram da primeira etapa da 
Copa Flotilha. Aproveitando as variações 
de ventos norte e sul ao longo do sába-
do, o Comandante Rogério Capella, do  
Arretado (HPE-25) foi o grande vence-
dor da Regata Solitário mostrando muita 
habilidade na tática e nas manobras para 
superar os barcos maiores.
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reGata ele e ela

Técnica apurada, confiança e, principalmente, 
companheirismo. Não existem palavras melho-
res para definir o que foi a Regata Ele e Ela, 
realizada na Baía Sul, em Florianópolis. A se-
gunda etapa da Copa Flotilha 2018 reuniu onze 
embarcações da flotilha oceânica do Iate Clube 
de Santa Catarina-Veleiros da Ilha com os Co-
mandantes de cada embarcação acompanha-
dos de suas parceiras na etapa. E as mulheres 
mostraram extrema habilidade em um dia de 
ventos fracos e que exigiram muito das equipes.

Em uma regata de quase 14,5 milhas e com 
mais de três horas de duração é pouco prová-
vel que o campeão seja definido por poucos 
segundos de diferença, correto? Não quando o 
assunto é vela. Foram apenas 14 segundos que 
separaram o Fita Azul, Zeus Team, do segundo 
colocado, Corta Vento, ambos da classe C30. 
Comandando por Inácio e Mariana Vandresen 
a dupla campeã conquistou a liderança nos me-
tros finais da etapa.

reGatas liNeares

O primeiro semestre do calendário náutico do Iate 
Clube de Santa Catarina-Veleiros da Ilha chegou ao 
fim no final de junho com a realização das Regatas 
Lineares. Durante o sábado e domingo a flotilha oceâ-
nica do ICSC se fez presente na raia de Jurerê para as 
disputas da competição que valeu pontos tanto pela 
Copa Veleiros de Oceano como para o Campeonato 
Catarinense de Oceano. 

As Regatas Lineares é a única etapa do ano rea-
lizada no formato barla-sota e disputada em dois 
dias, com quatro regatas na competição que marca 
a pausa de meio de ano antecipando a Semana de 
Vela de Ilhabela.

A Copa Veleiros de Oceano conta com o apoio Projeto 
da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do 
Esporte – Calendário Náutico 2017- Cidade de Florianó-
polis e 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.

reGata tripulaçãO

A Regata Tripulação enfim foi realizada no mês de junho 
encerrando a Copa Flotilha, iniciada em maio com as 
Regatas Solitário e Ele e Ela, além de dar continuidade 
a Copa Veleiros de Oceano. Com largada na Baía Sul, os 
veleiros cumpriram o percurso técnico passando pela 
Ponta de Coqueiros, Baía de São José e Base Aérea, 
com chegada em frente a Sede Central do Iate Clube 
de Santa Catarina-Veleiros da Ilha. Com dezesseis em-
barcações confirmadas o evento foi bastante disputado 
e contou com ótimas disputas ao longo do sábado.  

OceAnOOceAnO
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FlOTilhA

O melhOr da vela em       FlOriaNópOlis
F lorianópolis é conhecida no mundo inteiro por suas belezas naturais 

que atraem milhares de turistas todos os anos, especialmente na 
época do verão, mas não é somente atrás de turismo que as pessoas 
procuram a capital catarinense. Considerada um dos melhores lugares 
no país para a prática de esportes, a cidade tem um enorme potencial 
para a realização de grandes eventos e com a vela não é diferente.

Com um ambiente perfeito, a raia de Jurerê, situada na Sede Oce-
ânica do Iate Clube de Santa Catarina- Veleiros da Ilha, reúne os 
principais elementos que atraem velejadores: bons ventos, ótima 
infraestrutura e alto nível técnico. Foi pensando nisso que nos 
últimos quatro anos um dos grandes objetivos da Comodoria 
do ICSC foi promover um maior número de eventos nacionais 
e internacionais.

Nesse período, o Iate Clube de Santa Catarina- Veleiros da 
Ilha sediou os Campeonatos Sul-Brasileiro de Optimist, Sni-
pe e Hobie Cat, os Brasileiros de Optimist, ORC, RGS e Din-
gue, além do Mundial de Soto 40, o primeiro campeonato 
mundial realizado na história do Clube. Com um grande 
trabalho realizado nos últimos anos, o ICSC tornou-se 
referência na realização de grandes eventos esportivos, 
tanto que boa parte da equipe técnica participou das 
Olimpíadas e da Volvo Ocean Race (ver mais nesta 
edição da revista). Como prova disso, o clube sedia 
em novembro desse ano a Copa Brasil de Vela, que 
é o evento mais importante do calendário nacional 
e que vale como formação das equipes olímpicas 
e pan-americana do Brasil.
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FlOTilhA

2015
 marçO

sul-brasileirO 
de Optimist

Realizado em março de 2015, o 
Sul-Brasileiro de Optimist reuniu 
diversos velejadores e valeu como 
seletiva para a formação da equi-
pe brasileira para o Campeonato 
Mundial da classe. Foram três dias 
de ótimas regatas com vitórias de 
Tiago Quevedo e Lucas Stolf, am-
bos de Porto Alegre. 

 abril

muNdial de sOtO 40

Um mês após o Sul-Brasileiro de 
Optimist, o Iate Clube de Santa Ca-
tarina- Veleiros da Ilha voltava a ser 
o centro das atenções, mas dessa 
vez da vela internacional. Pela pri-
meira vez na sua história o clube se-
diou um Campeonato Mundial com 
a realização do Mitsubishi Motors 
S40 World Championship, com a 
presença de alguns dos melhores 
velejadores do mundo.

Após uma semana de disputas do 
mais alto nível, o veleiro argentino 
Patagônia levou a melhor, seguido 
por Pajero (Brasil) e Itaú (Chile). 
A competição contou ainda com 
a presença dos veleiros Santan-
der (Chile), Early Bird (Alemanha), 
Mitsubishi Motors (Chile), Estampa 
Delviento (Chile) e dos brasileiros 
Carioca, Crioula, Ocean Pact Racing 
e Magia V Energisa. 

 setembrO

sul-brasileirO de sNipe

O ano de 2015 foi bastante movimentando no clube e o terceiro evento 
de porte nacional realizado no ICSC foi o Sul-Brasileiro de Snipe. Uma 
das classes mais vitoriosas da vela brasileira. A disputa foi acirradíssima e 
definida no quarto critério de desempate, os paulistas Rafael Gagliotti e 
Henrique Wisniewski empataram com os velejadores do Iate Clube de Santa 
Catarina-Veleiros da Ilha, Felipe Linhares e Eduardo Beirão. Com empate 
em pontos, em primeiro, segundo e terceiro lugar, o título acabou com os 
paulistas pelo melhor resultado de quarto lugar.

FlOTilhA
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2016
 JaNeirO

CampeONatO 
brasileirO de 
Optimist

Após o grande sucesso na realiza-
ção do Sul-Brasileiro de Optimist, 
os jovens velejadores voltaram ao 
clube, dessa vez para o Brasileiro. 
Mais de uma centena de atletas 
confirmou presença na competi-
ção que lotou a Sede Oceânica do 
ICSC e ao final das regatas o título 
ficou com os pernambucanos Tiago 
Monteiro e Marina da Fonte, ambos 
do Cabanga Iate Clube.

 FevereirO

CampeONatO 
brasileirO  
de OrC e rGs

Um mês após o Sul-Brasileiro de 
Optimist os monotipos deram lu-
gar aos barcos de Oceano para a 
realização do 27º Circuito Oceâ-
nico da Ilha de Santa Catarina. A 
competição mais tradicional de 
vela oceânica do ICSC foi válida 
como Campeonato Brasileiro de 
ORC e RGS e o domínio da flotilha 
do ICSC foi evidente ao longo das 
disputas. Com Catuana Kim (ORC) 
e Zephyrus (RGS) erguendo os tro-
féus de campeão.

 setembrO

CampeONatO 
brasileirO de 
diNGue

Em setembro foi vez do 31º Cam-
peonato Brasileiro de Dingue a  
ser realizado no Iate Clube de  
Santa Catarina-Veleiros da Ilha e 
mais uma vez os pernambucanos fi-
zeram a festa em Floripa. Leonardo  
Almeida e Miguel Andrade fo-
ram os mais constantes ao longo  
da semana e ao final dos três 
dias de campeonato comemoram  
o título.

FlOTilhAFlOTilhA
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2017
 FevereirO

sul-brasileirO  
de hObie Cat

O verão de 2017 ficou mais colorido 
em Jurerê com a presença dos Ho-
bie Cats na disputa do Sul-Brasileiro. 
A festa ficou completa com as vi-
tórias catarinenses. Ricardo Halla e 
Marcela Mendes, velejadores do Iate 
Clube de Santa Catarina-Veleiros da 
Ilha, confirmaram o bicampeonato 
da competição na classe Hobie Cat 
16, enquanto Adam Mayerle levou a 
melhor no Hobie Cat 14.

2018
 NOvembrO

COpa brasil de vela, O leGadO!

Em 2018, mais precisamente no mês de novembro, Florianópolis sediará a 
Copa Brasil de Vela, evento mais importante do calendário nacional de vela 
olímpica. A competição tem um peso ainda maior, pois além de formar a 
equipe nacional para o ano de 2019 será válida também como seletiva para 
os Jogos Pan-americanos no Peru e como Campeonato Sul-Americano das 
classes Nacra, 49er e FX.  
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lei de incenTiVO

lei de iNCeNtivO aO espOrte:  
um leGadO para Os atletas e para O Clube

Nos últimos quatro anos o Iate 
Clube de Santa Catarina -  

Veleiros da Ilha realizou um extenso 
trabalho com seus velejadores, trei-
nadores e comissões técnicas. Atra-
vés dos Projetos de Lei de Incentivo 
junto ao Ministério do Esporte foi 
possível investir em melhorias, aper-
feiçoamento técnico, viagens, pre-
paração e qualificação. Somente 
nos últimos quatro anos mais de  
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 
meio de reais) foram captados atra-
vés de incentivo fiscal e investidos 
no esporte e na melhoria do calen-
dário de eventos do ICSC.

Ao longo desses quatro anos, o 
projeto teve duas frentes diferen-
tes. Em 2014 e 2015 o foco estava 
direcionado para as Olimpíadas e a 
formação das equipes para a prin-
cipal competição esportiva do país. 
“Nossas primeiras ações foram vol-
tadas para os Jogos Olímpicos e nós 
tivemos atletas disputando vaga nas 

principais classes até o final”, explica 
Wagner Palmieri, responsável técni-
co pela gestão dos projetos. 

Ainda com foco nos velejadores, o 
projeto contou com ampliação para 
mais velejadores e classes, dando 
ênfase especialmente na formação 
de novos atletas com um olhar aten-
to a classe Optimist. “Fizemos um 
trabalho muito bacana e atendemos 
um grande número de atletas pro-
porcionando viagens para diversas 
competições. O ano de 2015 foi ex-
celente, com a formação de novos 
talentos e alguns atletas brigando 
diretamente por vaga olímpica”, 
avalia Wagner. 

Na virada de 2015 para 2016 a Co-
modoria juntamente com o quadro 
técnico, gerência e Diretoria, sentiu 
a necessidade de ampliar o projeto. 
“Nesse momento nós voltamos as 
atenções para a estrutura interna 
do clube. Focamos na melhoria e 

no desenvolvimento não só dos ve-
lejadores, mas também do quadro 
de profissionais do ICSC”, ressalta 
Wagner Palmieri.  

Durante os últimos dois anos o ICSC 
criou e aperfeiçoou  o Calendário 
Náutico de eventos. Nesse período 
os profissionais do quadro técnico 
contaram com uma estrutura ainda 
melhor de trabalho e o resultado 
foi visto nas principais competições 
do mundo. Capitaneados por Ricar-
do Navarro, responsável por todo 
gerenciamento e execução dos Jo-
gos Rio-2016 e Volvo Ocean Race 
- StopOver Itajaí 2018, o quadro de 
profissionais do clube participou 
ativamente das duas competições, 
ganhando uma bagagem enorme e 
um conhecimento técnico que tem 
sido aplicado em todas as compe-
tições do clube. 

Atualmente, em sua quinta fase, 
o Projeto de Lei de Incentivo ao 

Esporte continua a complementar 
a estrutura técnica já concebida 
em projetos anteriores com a re-
alização de 21 eventos de vela e 
5 de pesca esportiva. Além disso, 
o projeto mantem uma estrutura 
técnica para a classe de vela opti-
mist,a ampliação da escola de vela, 
fomentando ainda mais a inicia-
ção à modalidade, sendo que este 
ano serão 5 professores trabalhan-
do junto a formação de novos  
velejadores.

Com o projeto estruturamos uma 
temporada inteira de competições 
estaduais (válidas como campeo-
nato estadual junto a Federação de 
Iatismo de Santa Catarina – FEISC) 
com estrutura de arbitragem nos 
eventos, manutenção de equipa-
mentos, boias para regatas, troféus 
e Medalhas para premiação, coletes 
salva vidas, sonorização e unifor-
mização dos atletas participantes 
do projeto.  

próximOs passOs:

Pensando na manutenção do trabalho e na sequ-
ência do desenvolvimento dos atletas e comissão 
técnica a Comodoria e os responsáveis pela manu-
tenção do trabalho frente ao Ministério do Esporte 
dentro do ICSC protocolaram dois projetos para 
serem executados a partir de julho de 2018, como 
bem explica Wagner Palmieri.

“Com o clube bem estruturado focamos no traba-
lho em duas frentes. A primeira delas é seguir com 
a manutenção do calendário de eventos, aperfeiço-
amento da vela de base e melhoria constante dos 
nossos profissionais. O segundo ponto é voltarmos 
a trabalhar novamente com os atletas de rendimen-
to já pensando nas Olimpíadas de Tóquio-2020. 
Será um trabalho integrado”, encerra Wagner. 

Para o próximo ciclo o Iate Clube de Santa Ca-
tarina - Veleiros da Ilha já conta com mais de 
R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) 
captados para dar continuidade aos trabalhos. 

lei de incenTiVO
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escOlA de VelA escOlA de VelA

O esporte molda o caráter das pessoas!

E sta frase é dita a todo momento e nunca fez tanto 
sentido como nos dias atuais. O esporte ajuda na 

formação do caráter, na autoestima e no desenvolvi-
mento do perfil dos jovens e o Iate Clube de Santa 
Catarina-Veleiros da Ilha aposta muito nisso. Um dos 
trabalhos desenvolvidos ao longo dos últimos anos 
foi direcionado para a Escola de Vela do ICSC. Mais 
do que formar campeões, o objetivo do trabalho é dar 
um direcionamento para os velejadores e ensiná-los 
conceitos básicos como companheirismo, respeito e 
trabalho em equipe.

Com mais de duzentas crianças atendidas nos últimos 
quatro anos, o Veleiros da Ilha investiu muito em sua 
base. Atualmente a Escola de Vela do Iate Clube de 
Santa Catarina-Veleiros da ilha conta com mais de 50 

crianças (limite técnico) divididas em três grupos de 
trabalho: Branco, Azul e Vermelho.

“Em cada um dos níveis as crianças aprendem fun-
ções específicas e conceitos da vela. O módulo branco 
é focado para a iniciação, enquanto o Azul é o nível 
intermediário e o Vermelho é módulo de iniciação à 
regata”, explica Pedro Bruciapaglia, um dos treinadores 
da Escola de Vela ao lado de Andreis Castro, Alexandre 
Neves e João Rebello.

As aulas acontecem aos sábados e domingos, pela 
manhã, para as turmas Branco e Azul, e às quintas e 
sábados, no período da tarde, para o módulo Verme-
lho. Além disso, ao longo do ano ações são feitas para 
difundir o esporte, como a Colônia de Vela, realizada 
no mês de janeiro e aberta ao público, e o Intensivo, 
que acontece no meio do ano e serve para reforçar o 

aprendizado dos velejadores que já fazem parte da 
Escola de Vela.

“Nosso grande objetivo com a Escola de Vela é fomen-
tar o desenvolvimento das crianças através de uma 
prática sadia. Nosso principal foco é fazer com que os 
alunos aprendam o real valor de respeito, amizade e 
trabalho em equipe. O esporte ensina que tudo tem um 
limite e essa situações podem servir para as crianças 
para a vida toda”, conclui Pedro. 

O trabalho feito na Escola de Vela é fundamental para 
a manutenção do futuro do esporte no Clube uma vez 
que os novos atletas sairão da Escola para as flotilhas 
de rendimento, como Optimist e classes de Vela Jovem.

“Um dos principais objetivos durante a nossa gestão 
foi o investimento na base da vela. A apresentação ao 
esporte e, consequentemente, a formação de novos 
velejadores através da Escola de Vela e do Projeto So-
cial é de suma importância para o desenvolvimento e 
futuro do nosso Clube. Quando assumimos, tínhamos 
pouco mais de 20 velejadores na Escola de Vela, 12 
velejadores no Projeto Social e, apenas, 3 na Floti-
lha de Optimist do Clube. Nestes 4 anos, atendemos 
mais de 150 crianças entre 8 e 15 anos. Hoje, estamos 
passando a gestão do Clube e deixando um legado 
com mais de 50 alunos matriculados e frequentando 
regularmente as aulas da Escola de Vela, 24 crianças 
no Projeto Social e 16 velejadores na equipe de alto 
rendimento do Clube, o que mostra que o trabalho foi 
bem direcionado”, exalta Rogério Capella, Vice Como-
doro de Eventos do ICSC.

Níveis 

Nível onde as crianças têm o 
primeiro contato com os bar-
cos, aprendem as funções de 

cada parte da embarcação e a como devem se 
portar. São feitas diversas simulações em terra 
para facilitar o desenvolvimento do aluno em 
água. Envolve um processo de compreensão do 
uso do barco e propõem desafios leves, como 
velejada de través com condições propícias. 

Aqui o aprendizado evolui, 
seguindo com simulações em 
terra, mas com momentos de 

aprendizagem em condições mais difíceis, como 
velejo de contra vento e popa que são condi-
ções mais instáveis. Além disso, os alunos têm 
um aperfeiçoamento de manobras, postura no 
barco, o que aprimora os conceitos da vela que 
são muito ricos em detalhes. 

Aqui é onde ocorre o real 
aprimoramento das técnicas 
já com foco no rendimento. 

Simulações de regatas e disputas, trabalho de 
parte tática, estratégia de regatas e um con-
tato maior com as regras do esporte. São tra-
balhados conceitos como montagem de boia, 
procedimento de largada e outras técnicas de 
competição. 

 

iniciante

  

intermediário

  

iniciação  
a regata

esCOla de vela, O primeirO passO 
Na FOrmaçãO das CriaNças
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vela JOvem

Uma dos grandes desafios 
da vela está na transição do  
Optimist para as classes de 
Vela Jovem. Ao completar 
quinze anos os atletas são obri-
gados a competir em novas 
classes e aí o desafio é o tra-
balho de saber direcionar esse 
processo da melhor maneira 
possível. Pensando nisso, o 
clube investiu nessa categoria, 
como bem explica o professor 
Alexandre Neves.

“O trabalho desenvolvido com 
a Vela Jovem é importante, pois 
é a continuação do que foi feito 
na base. Podemos dizer que é 
o segundo estágio apostando 
que os velejadores se encon-
trem em suas classes”, ressalta.

Após passarem pela classe Op-
timist, alguns atletas seguiram 
para a Vela Jovem do Clube, 
especialmente nas classes La-
ser e 420.

“Essa transição é bem delicada 
e precisa ser feita com caute-
la. Nós analisamos o biotipo 
do velejador e o direcionamos 
ao barco que sugerimos ser o 
mais adequado”, avalia Neves.

Vice-campeões brasileiros de 
Optimist em 2017, José Irineu 
e Guilherme Berenhauser são 
dois bons exemplos dessa tran-
sição bem feita. Integrantes das 
equipes brasileiras em compe-
tições internacionais, a dupla 
veleja hoje nas classes Laser 
(Guilherme) e 420 (José). 

OPTimisT OPTimisT

Nesta edição da Revista Cock-
pit nós falamos sobre o tra-

balho desenvolvido com a Escola 
de Vela e a renovação da classe 
Optimist no Iate Clube de Santa 
Catarina-Veleiros da Ilha como um 
dos grandes trabalhos realizados 
pela atual gestão. Como tudo que 
pautou o trabalho realizado nos 
últimos anos, o desenvolvimento 
da categoria de base da vela sem-
pre teve o propósito de pensar no 
futuro das crianças e do esporte 
dentro do clube.

Se na Escola de Vela o crescimento 
foi evidente a expectativa é de que 
as flotilhas acompanhassem essa 
demanda, e foi justamente o que 
aconteceu. Até pouco tempo atrás 
a equipe de Optimist do Clube con-
tava com apenas três velejadores e 
após todos esses anos lapidando 

novos atletas a equipe é composta, 
atualmente, por 16 velejadores no 
alto rendimento. 

“O trabalho que o Clube tem rea-
lizado com a vela de base é dig-
no de aplausos. Há pouco tempo 
atrás não contávamos com mui-
tos velejadores e esse processo 
de crescimento fez muito bem ao 
Optimist. Hoje contamos com mais 
de quinze velejadores na flotilha 
e nesse ano classificamos duas 
atletas para competições interna-
cionais. Inclusive, nos últimos anos 
sempre contamos com pelo me-
nos um ou dois atletas integrando 
a Seleção Brasileira e isso mostra 
que o trabalho tem sido bem di-
recionado”, explica Bernardo Luz, 
treinador da flotilha de Optimist 
do Iate Clube de Santa Catarina-
Veleiros da Ilha.

FlOtilha de Optimist 
e vela JOvem 

Com a chegada de mais de uma de-
zena de novos atletas que vieram 
da Escola de Vela, Bernardo explica 
que a equipe inicia um novo ciclo e 
que as expectativas são ótimas para 
os próximos anos.

“Todo ano a gente vem ganhando 
um pouco de experiência e amadu-
recendo. Tanto os atletas quanto a 
equipe técnica têm evoluído muito. 
Esse ano teremos o Sul-Brasileiro 
de Optimist em nossa casa e tam-
bém vamos disputar a Semana de 
Buenos Aires. No final do ano temos 
programado um treino em Ilhabe-
la, local do Brasileiro. Quem sabe a 
gente não coloca uns três ou quatro 
velejadores na Seleção”, explica Ber-
nardo, que entre muitas conquistas 
nos últimos anos destaca o vice-
campeonato brasileiro por equipes 
conquistado em 2017, em Vitória.  
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I magine um lugar onde você possa 
velejar ao lado dos amigos, com  

acompanhamento profissional e 
materiais à disposição, tudo isso em 
Jurerê... Bem-vindo ao Iate Clube 
de Santa Catarina-Veleiros da Ilha!

Um dos grandes trabalhos realiza-
dos pelo clube é o Projeto Social, 
voltado às crianças da rede públi-
ca de ensino. Totalmente gratuito, o 
projeto atende vinte e quatro crian-
ças atualmente após um crescimen-
to exponencial nos últimos anos.

“O Projeto Social atende crianças 
da rede municipal e estadual de 
ensino. Provemos tudo o que eles 
precisam para velejar. Material de 
barco, roupas, material didático 
e equipamento de salvatagem,  
tudo isso com acompanhamen-
to de profissionais”, comenta  
João Rebello, professor do Pro-
jeto Social. 

As aulas acontecem às segun-
das e terças-feiras, nos horários 
de contraturno do colégio, das  

apreseNtaçãO dO espOrte

A captação dos novos alunos acon-
tece da seguinte maneira: uma vi-
sita técnica é feita nas escolas e o 
projeto é mostrado para o grupo de 
professores e diretores. Uma apre-
sentação é marcada e os estudan-
tes têm o primeiro contato com um 
barco da classe Optimist.

“Geralmente as demonstrações 
são feitas por alunos que já parti-
cipam do projeto. Nesse primeiro 
contato eles aprendem noções 
básicas e fazem muitas perguntas 
sobre o esporte. Após essa fase 

nós levamos a proposta aos pais 
e os que têm interesse matriculam 
os filhos para a primeira experiên-
cia”, avalia João.

Com o trabalho desenvolvido nas 
escolas o aumento do número de 
alunos no Projeto Social pratica-
mente dobrou nos últimos anos. 
Dessa geração de alunos, muitos 
migraram para a flotilha de Optimist 
e outros competem já na Vela Jo-
vem, como é o caso de José Irineu, 
descoberto no projeto. Porém, mais 
do que revelar novos velejadores, o 
Projeto Social realiza um trabalho 
ainda mais importante.

“Acompanhar a evolução desses alu-
nos é muito gratificante. É muito co-
mum termos um retorno das escolas 
dizendo que as crianças evoluíram 
muito nos estudos após começarem 
a praticar o esporte. A vela dá uma 
noção de responsabilidade muito 
grande aos alunos. Saber qual deci-
são o velejador deve tomar acarreta 
em consequências desta ação, que 
vão nortear as próximas escolhas e 
assim por diante. Recebemos vários 
relatos de que após o início no Pro-
jeto Social os alunos passaram a ter 
mais concentração e melhoraram 
as notas nas matérias. Isso é o mais 
importante”, encerra João.  

09h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.  
O trabalho começa com a fase de 
iniciação e adaptação da criança 
com a vela (todos os alunos preci-
sam saber nadar). 

“Após essa iniciação os alunos 
passam por um processo de 
aprendizado indo para água, de-
pois aprendem a velejar de través, 
posteriormente aprendem a orçar 
e após orça total, em contravento 
e popa, já com mais liberdade de 
ação”, explica João.

prOJetO sOCial - levaNdO a vela  
para O CONheCimeNtO de tOdOs 
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meiO AmbienTe meiO AmbienTe

O s últimos anos foram de grande 
crescimento em diversos as-

pectos no Iate Clube de Santa Cata-
rina. E não estamos falando somente 
em eventos, reformas e obras, mas 
também na forma de pensar e agir, 
em especial às questões ligadas à 
responsabilidade socioambiental. 
A atual gestão, em parceria com a 
Diretoria de Meio Ambiente, cola-
boradores, funcionários e associa-

leGadO ambieNtal e NOvas 
FOrmas de peNsameNtO

dos, levaram a sério o espírito de 
sustentabilidade e uma verdadeira 
transformação ocorreu nos hábitos 
e costumes dos frequentadores das 
Sedes Central e Oceânica. 

Um dos grandes legados obtidos 
nos últimos anos foi a obtenção das 
Licenças Ambientais de Operação, 
mais conhecidas como LAO. Con-
cedidas pela FATMA, essas licenças 

são indispensáveis para a opera-
ção da Sedes Central e Oceânica 
e permitirem que todas as obras e 
adequações necessárias pudessem 
ocorrer sem quaisquer transtorno.  
“A obtenção das licenças foram 
preponderantes para que pudés-
semos realizar todas as mudanças 
necessárias ao longos desses anos. 
Com essas licenças pudemos ini-
ciar melhorias como a Dragagem 

do lodo da Sede Central e o fecha-
mento do Trapiche Sul”, explica Pe-
dro Springmann, Diretor de Meio 
Ambiente do ICSC. 

Com apoio dos funcionários e co-
laboradores o Iate Clube de Santa 
Catarina conseguiu levar essa mu-
dança comportamental também 
para a comunidade. Com ações 
como Limpeza da Praia e apoio a 

projetos como Limpeza dos Ma-
res, o clube incentivou a prática 
sustentável junto a comunidade 
com enorme sucesso. “O trabalho 
de conscientização socioambien-
tal ocorreu também para fora das 
Sedes do clube. Conseguimos in-
serir a comunidade nesse processo, 
realizando palestras, ações socio-
ambientais e apoiando projetos ex-
ternos”, afirma Pedro. 
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Na Sede Central uma área espe-
cífica  para coleta de resíduos foi 
construída servindo como base 
para o gerenciamento de todos re-
síduos sólidos produzidos no Clube, 
usada tanto para lixo descartável 
como para materiais recicláveis. 
Esses materiais são separados em 
contêineres específicos e destina-
dos aos seus devidos destinos de 
maneira correta. 

Outro grande avanço foi a criação 
de um sistema de controle em to-
das as rampas, que passaram a ser 
protegidas com caixas separado-
ras  de água-óleo. Graxas, óleo e 
outros derivados do petróleo ficam 
retido nessas valas e é conduzido 
aos tanques separadores. “Outro 
ponto importante que podemos 

citar é a infra que foi criada para 
o recolhimento dos resíduos das 
embarcações. Nós dispomos de 
uma unidade para sucção e co-
leta de esgoto de águas servidas 
das embarcações”, enaltece Pedro 
Springmann. 

Normas rígidas com relação às prá-
ticas de manutenção de lanchas e 
veleiros passaram a ser adotadas, 
especialmente na área de pintura, 
lixação e reforma, que passaram a 
acontecer em áreas definidas e con-
troladas ambientalmente. 

Em Jurerê, o clube realizou um im-
portante processo de adequação 
e regularização após a passagem 
da rede coletora da CASAN. Anti-
gamente o sistema público de co-

leta não passava em determinadas 
áreas, incluindo a Sede Oceânica, e 
os próprios empreendimentos tra-
tavam e destinavam o seu próprio 
esgoto. Com a chegada da rede 
coletora a conexão à esse sistema 
passou a ser uma exigência legal 
e todos os contribuintes foram 
convocados a direcionar seus es-
gotos sanitários diretamente no  
coletor público. 

“Em Jurerê nós aproveitamos o 
tanque séptico existente (fossa) 
transformando-o em um tanque 
de recalque equipado com bom-
bas especiais capazes de trans-
ferir o esgoto bruto até a rede 
coletora da CASAN. Adquirimos 
duas bombas para esta função, 
sendo que uma delas serve de re-

serva ou back-up. Isto simplifica 
todo o processo e torna a opera-
ção mais segura”, explica Pedro 
Springmann

Mais recentemente o Clube passou 
por mais uma adequação e implan-
tou um PEI - Plano de Emergência, 
que é uma das exigências do licen-
ciamento ambiental. Dessa forma 
o Clube passou a contar com ma-
terial de contenção adequado em 
para os casos de derramamento de 
óleo e outros hidrocarbonetos (de-
rivados do petróleo) no pátio ou 
na água. “Adquirimos todo equipa-
mento e material para contenção e 
absorção. Mas o mais importante 
é que temos uma equipe treinada 
para o uso desses equipamentos”, 
encerra Pedro.  

meiO AmbienTe meiO AmbienTe
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clube clube

baNdeira azul: um leGadO ambieNtal 
para a sede CeNtral dO iCsC

No ano de 2016, a Sede Central 
do Iate Clube de Santa Cata-

rina - Veleiros da Ilha, tornou-se o 
primeiro clube da América do Sul a 
ser certificado pela FEE (Fundação 
para Educação Ambiental), sigla em 
inglês, com o selo Programa Bandei-
ra Azul. A certificação internacional 
foi conquistada devido ao alto grau 
de consciência ambiental, marinha 
e costeira, além das diversas ações 
ambientais promovidas pelo ICSC 
ao longo dos últimos anos. 

Baseado nos princípios de sistema 
de gestão ambiental, o Programa 

Bandeira Azul promove a partici-
pação da sociedade e dos gestores 
públicos sobre a necessidade de 
proteção aos ambientes marinhos 
e costeiros, fluviais e lacustres, 
promovendo incentivo para a reso-
lução de conflitos locais e a cons-
cientização ambiental. Após uma 
série de avaliações, que passaram 
por adequações técnicas, o ICSC 
foi avaliado por um Júri Internacio-
nal e Nacional. Obter a Bandeira 
Azul é uma grande responsabili-
dade que deve ser traduzida em 
mudança de comportamento e 
gestão responsável.

em diversos sentidos. Além de mos-
trar que o Clube tem uma enorme 
responsabilidade socioambiental, 
o selo traz um status interessan-
te ao Veleiros da Ilha na questão 
de atração de patrocinadores. As 
empresas fazem questão de apoiar 
projetos e entidades que tenham 
responsabilidade nessas áreas”, 
explica Pedro Springmann, Diretor 
de Meio Ambiente do Iate Clube de 
Santa Catarina.

sObre O prOGrama baNdeira azul:

O Programa Bandeira Azul teve início em 1987 na Europa  
(no Brasil a partir de 2004) e é aberto a Marinas, barcos 
de turismo, praias marítimas, fluviais e lacustres, mas 
é necessária a participação dos municípios e envolvi-
mento de instituições locais que representam os vários 
segmentos da Sociedade Civil (moradores, iniciativa 
privada, empreendedores, comunidades tradicionais 
e grupos atuantes, ONGs e demais associações) que 
podem colaborar na implantação e efetivação do Pro-
grama. No Brasil, o Programa está em fase de cresci-
mento, 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 certifi-
cações em 49 países.

“O Bandeira Azul é um selo de sustentabilidade am-
biental reconhecido mundialmente. A estrutura que 
detém esse sel entra, automaticamente, para um seleto 
grupo de estruturas sustentáveis reconhecida perante 
os órgãos ambientais nacionais e internacionais como 
um local onde se cumprem as exigências para poder 
estar de portas abertas. O marketing mundial recebi-
do pelo selo coloca o ICSC em destaque e respeitado 
perante os demais. O Bandeira Azul é o prêmio maior 
para quem mostra ser sustentável e se adequa peran-
te todos os participantes, clientes e funcionários em 
ser ambientalmente correto”, avalia Michele Castilho, 
consultora Mundo Mar Consulting

Foi justamente isso que o Iate Clu-
be de Santa Catarina - Veleiros da 
Ilha fez, dentre ações complemen-
tares, o clube segue com a certi-
ficação e apresenta um alto grau 
de consciência ambiental e social. 
Treinamentos de colaboradores, 
ações ambientais com funcionários, 
associados e velejadores, além de 
muitas ações que contribuem para 
o bem-estar socioambiental. Haste-
ar a bandeira foi apenas o início do 
processo de mudança.

“O Bandeira Azul é fundamental 
para o Iate Clube de Santa Catarina 
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prOCedimeNtOs e CritériOs

Os critérios de avaliação para que uma 
Praia/Marina seja certificada são dividi-
dos em 4 grupos:

1   Educação e Informação Ambiental: 
o local deve conter sinalização ambien-
tal, informações sobre as atividades de 
educação ambiental e as normas de con-
duta na praia ou marina.

2   Qualidade da Água: uma instituição 
com Bandeira Azul significa que a água 
de banho é monitorada em relação à di-
versos parâmetros (bactérias Coliformes 
Fecais, acidez, óleos e graxas, resíduos 
sólidos flutuantes, transparência, cor 
etc.), ou seja, deve ser balneável, além 
de ter plano de emergência em caso de 
acidentes. No caso do Iate Clube de San-
ta Catarina - Veleiros da Ilha, seremos 
avaliados em diversos aspectos, como: 
equipamentos de controle, canaletas de 
proteção para os pátios, treinamento de 
funcionários, entre outros.

3   Gestão Ambiental: No caso do 
ICSC, um Comitê Gestor foi criado, en-
volvendo diretores, funcionários e uma 
consultora ambiental, para averiguar o 
ordenamento, preservação de ecossis-
temas sensíveis, gestão do lixo e sane-
amento, estacionamento e sanitários. 
Placas indicativas foram criadas para 
direcionar os diversos setores do clube, 
como área de equipamentos, banhei-
ros, lanchonetes, estacionamento, entre 
outros, e em breve serão instaladas nas 
dependências do clube.

4   Segurança e Serviços: trata da in-
fraestrutura e serviços que a instituição 
deve oferecer, como: chuveiros, banhei-
ros, guarda-vidas, equipamentos de sal-
vamento e primeiros socorros, plano de 
emergência contra riscos externos, gestão 
de conflitos, normas de conduta de utili-
zação da praia, entre outros serviços.  
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Após quase dez anos sem re-
visão, uma das propostas da 

atual gestão do Iate Clube de San-
ta Catarina-Veleiros da Ilha, foi a 
reformulação do Estatuto vigente. 
O Conselho Deliberativo, presidido 
na época por Guilherme Bernard, 
convocou os associados para uma 
Assembleia Geral e após votação, 
a aprovação teve maioria dos vo-
tos favoráveis.

Segundo a Comissão de Reforma 
do Estatuto, o mesmo continha 
pontos falhos, inclusive com in-
conformidade na legislação, espe-
cialmente às relacionadas com as 

reFOrma dO estatutO 

atividades esportivas e vinculadas 
ao Ministério dos Esportes e Con-
federações Brasileiras, e a mudança 
era mais do que necessária.

Elaborada inicialmente por uma 
comissão do atual Conselho De-
liberativo com base em estudos 
e análises de estatutos de Clubes 
semelhantes, a proposta foi am-
plamente discutida e enviada aos 
associados para contribuições e 
análises jurídicas até que chegaram 
a uma versão final.

“Com certeza a aprovação da Re-
forma do Estatuto foi um dos nos-

sos grandes legados nesse período. 
Adequamos o Estatuto ao Código 
Civil e a Legislação para projetos de 
Lei de Incentivo ao Esporte. Além 
disso, modernizamos o processo 
eleitoral, deixando a gestão do Clu-
be melhor definida”, aponta o Co-
modoro Alexandre de Carlos Back.

Uma das principais mudanças com 
a Reforma do Estatuto foi aplicada 
nas últimas eleições. Após a apro-
vação do mesmo ficou definido que 
não haveria mais chapas compostas 
por Comodoria, Conselho Fiscal e 
Conselho Deliberativo. A partir do 
pleito de 2016 foram votadas as 

chapas de Comodoria e a votação 
para a eleição de conselheiros foi 
feita de forma individual.

Seguindo o regulamento da elei-
ção, foram eleitos trinta candidatos 
para o Conselho Deliberativo, sen-
do que os dez mais votados têm 
mandato de quatro anos a cum-
prir, enquanto os vinte seguintes 
mais votados cumprem dois anos 
de mandato. Já para o Conselho 
Fiscal, foram eleitos para os car-
gos efetivos os três candidatos 
com maior número de votos, sendo 
que os três subsequentes ficaram 
eleitos como suplentes.  

clube
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No dia 11 de agosto, os associa-
dos do Iate Clube de Santa 

Catarina-Veleiros da Ilha elegem a 
Gestão 2018/2020 votando para 
Comodoria, Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal. Após a Reforma do 
Estatuto (ver mais detalhes nesta 
edição), os eleitores votarão sepa-
radamente para Comodoria, Conse-
lho Deliberativo e Conselho Fiscal, 
seguindo o modelo da eleição de 
2016, com a única diferença que 
agora a quantidade de membros 
do conselho deliberativo eleito se-
rão apenas 20 e em 2016 foram 30.

Após a homologação dos regis-
tros de candidatura, a Chapa “Um 
Só Clube” concorre a Comodoria 
formada por Ildefonso Witoslawski 
Junior (Comodoro), Geraldo Isoldi 
(Vice Comodoro de Adm e Finan-
ças), Henrique Scharf (Vice Como-

doro de Patrimônios e Obras) e 
Rodrigo Ruhland (Vice Comodoro 
de Eventos e Social). 

“Com a apresentação de chapa úni-
ca temos uma definição dos mem-
bros da Comodoria para o próximo 
biênio e desejamos muito sucesso 
aos novos representantes na condu-
ção do Iate Clube de Santa Catarina 
- Veleiros da Ilha”, enaltece o Como-
doro Alexandre de Carlos Back.

Além da votação para Comodoria é 
fundamental ressaltar a importância 
da presença dos associados para 
a eleição dos membros do Conse-
lho Deliberativo e Conselho Fiscal. 
Serão eleitos 20 membros para o 
Conselho Deliberativo, sendo que 
os dez mais votados terão quatro 
anos de mandato e os dez seguin-
tes dois anos de mandato. 

eleições 2018 - iate Clube de 
saNta CatariNa-veleirOs da ilha

cOncOrrendO AO cArGO de cOmOdOriA

CHAPA “um só clube”
Ildefonso Witoslawski Junior - COMODORO

Geraldo Isoldi de Mello Castanho - VICE COMODORO DE ADM. E FINANÇAS

Henrique Scharf - VICE COMODORO DE PATRIMÔNIOS E OBRAS

Rodrigo Ruhland - VICE COMODORO DE EVENTOS E SOCIAL 

“A presença do associados na eleição é de extrema importância, pois é nessa ocasião que serão escolhidos os 
representantes de cada sócio nos Conselhos Deliberativo e Fiscal”, enfatiza o Comodoro Alexandre de Carlos Back.

cOncOrrendO As 20 VAGAs PArA O cOnselhO deliberATiVO 

cOncOrrendO As 03 VAGAs eFeTiVAs e 03 VAGAs suPlenTes 
AO cOnselhO FiscAl

Fabiano Dalsenter

João Edeberto Nolasco

Jose Carlos da Silva

Milvio Rodrigues de Lima

Norberto Dias

Adernor Martins de Araujo

Arno Antonio Firman Juk

Augusto Humberto Bruciapaglia

Celso Luiz Muller de Faria

Dirceu H. Jandiroba Filho

Fabio Berendt Pinto da Luz

Fabio Suyama Ramos

Felipe Schaefer de Linhares

Fernando Carioni

Gabriel Urbano Rosa Avila

Giovane Ademir Silveira

Guilherme Sabino Rupp

Jorge Luiz Silveira

Leonardo de Carlos Back

Leonardo Deboni

Leone Carlos Martins Junior

Luiz Fernando Lima Beltrão

Manuel Fontes Dias

Mauricio Ibarra Dobes

Michel Scaff

Paulo Brisighelli Schaefer

Paulo Heck

Pedro Francisco Springmann

Pedro Medeiros de Santiago

Rogerio Capella

Rudney de Oliveira Kupka

Saul Capella Neto

Sergio Murilo da Silva

Zamir Pedro Pereira

lista dOs CaNdidatOs
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sede CeNtral e OCeâNiCa
O s últimos anos foram de muito trabalho no Iate 

Clube de Santa Catarina-Veleiros da Ilha. Como 
você já pode acompanhar nesta edição da Revista Co-
ckpit, o Clube passou por muitas transformações em 
questões ligadas à responsabilidade socioambiental, 
adequações técnicas, entre muitos outros quesitos. 
Todas essas mudanças foram feitas pensando no bem
-estar e segurança dos associados, colaboradores e 
frequentadores do clube. 

“Posso dizer que encerramos nossa gestão com senti-
mento de trabalho cumprido. Realizamos melhorias na 
Sede Central e Oceânica, conseguimos nos adequar às 

exigências ambientais e promovemos mudanças para 
o bem-estar dos funcionários”, avalia Paulo Schaefer, 
Vice-Comodoro de Patrimônio e Obras do Iate Clube 
de Santa Catarina. 

Na Sede Central uma série de ações foram realizadas 
como reformas na área de embarque e desembarque 
do Trapiche Central (área do pau-de-carga), instalação 
de bóias sinalizadoras no Canal de Acesso. A rampa de 
subida de embarcações teve sua chapa trocada e agora 
conta com chapas mais espessas e com uma liga naval, 
visando uma maior vida útil. No Trapiche Norte foram 
colocadas novas estacas para as embarcações. Por fim, 
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está em fase a obra de fechamento 
do Trapiche Sul, que vai conter on-
das na marina do Clube, principal-
mente no Trapiche Sul, e esse é um 
dos legados que será deixado para 
a próxima gestão.

“Após o Projeto de Contenção de 
Ondas e Projeto Executivo, estamos 
em fase inicial das obras e esse será 
uma das obras que vamos entregar 
em andamento para a próxima ges-
tão do Iate Clube de Santa Catarina. 
O projeto já tem licença ambiental 
por parte da Fatma para execução”, 
explica Paulo Schaefer. 

Á área dos funcionários foi total-
mente revitalizada, num novo lo-
cal, com novos banheiros, cozinha 
e área de descanso. O banheiro dos 
prestadores de serviço e a sala onde 
fica a Secretaria de Eventos Náuti-
cos e Social também foram refor-
mados. O Hall da Comodoria, onde 
ficam as Secretarias, passa por uma 
revitalização e até o final da ges-
tão atual será entregue totalmente 

reformada com a instalação neste 
local das placas de homenagens 
aos atletas do Clube.

O Salão Principal do Iate Clube de 
Santa Catarina também passou por 
uma ampla reforma e foi totalmente 
revitalizado. Os banheiros foram to-
dos reformados e um elevador com 
acessibilidade está em fase final de 
construção. “Essa foi uma das gran-
des reformas que fizemos ao longo 
da nossa gestão e ficamos muito 
satisfeitos com tudo que entrega-
mos”, relata Paulo

Na Sede Oceânica, em Jurerê, a di-
retriz principal foi de providenciar 
a conformidade do Clube com as 
Leis e Normas dos diversos órgãos 
fiscalizadores, a exemplo do Minis-
tério Público Federal, SPU, FATMA, 
CASAN, PMF e Vigilância Sanitária. 
Para isso diversas ações e obras fo-
ram realizadas das quais são pos-
síveis citar: rampas do trapiche, 
instalação de calhas coletoras e cai-
xas separadoras de óleo, cobertura 
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do depósito de resíduos combustí-
veis, além da reforma da cozinha do 
restaurante com aquisição de novos 
equipamentos, inclusive uma nova 
coifa, redimensionamento da caixa 
de gordura do restaurante, coloca-
ção de caixas de gordura nas pias 
das churrasqueiras e cobertura da 
pia de limpeza de peixes.

Ainda em Jurerê, o sistema de re-
calque de esgoto foi todo refeito. 
Foram ligados ao sistema o aloja-
mento dos funcionários, guarita, 
banheiros e pias das churrasquei-
ras que não possuíam tratamento. 
Foram construídas duas novas esta-
ções de recalque, com novas bom-
bas com trituradores e quadro de 
comando elétrico com redundância 
de bombas e alternância entre elas. 
Todo sistema hoje encontra-se re-
gular e os efluentes são lançados 
na rede coletora pública para tra-

tamento. “Aumentamos a capaci-
dade de reserva de água potável 
em 10.000 litros com significativa 
redução de custo da fatura mensal”, 
explica Fábio Berendt Pinto da Luz, 
Diretor da Sede Oceânica do ICSC.

Além disso é possível destacar ain-
da o novo deck da praia e das chur-
rasqueiras, rede elétrica do trapiche, 
reforma na plataforma de embar-
que, complementação dos guardas 
corpos do trapiche e da churras-
queira, cobertura do restaurante, 
reforma da Secretaria com novos 
móveis de escritório e o novo pro-
cesso visando a regularização das 
poitas e trapiche, já protocolado 
junto ao SPU.

Foram instalados novos cabeamen-
tos e novas câmeras de seguran-
ça, nova iluminação dos pátios e  
também pontos eletrônicos para 
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controle das rondas noturnas dos 
vigilantes, além da aquisição de 
um um novo trator. O espaço da 
escola de vela foi revitalizado, dez 
novos armários para sócios foram 
confeccionados e a Casa Azul foi 
reformada.

Através do Projeto de Lei de Incen-
tivo um novo bote inflável foi rece-
bido (agora a Sede Oceânica conta 
com sete). Novos pontos de água 
para lavação dos barcos foram pro-
videnciados e a nova norma de ocu-
pação das embarcações implantada 
deu transparência, democratizou e 
agilizou as filas de espera para os 
sócios colocarem suas embarca-
ções na sub-sede.

Por fim, Fábio destaca também 
um novo projeto que deve deixar 
um legado imenso para o Clube. 
“Após um estudo de viabilidade e 
o referendo do Conselho Delibera-

tivo, assinamos o contrato para a 
instalação de placas fotovoltaicas 
na cobertura do galpão de mono-
tipos. Com essa aquisição vamos 
gerar 90% da nossa necessidade  de 
energia. O payback dessa ação é de 
apenas sete anos, inclusive o Clube 
poderá vender energia para a rede 
nos dias de baixa demanda interna. 
Este projeto usa recursos do BRDE 
e está em fase final de aprovação”, 
comenta Fábio.

“Foi uma experiência engrandece-
dora ser Diretor de Sede Oceâni-
ca por esses anos. Movimentamos 
bastante a sede, buscamos sempre  
melhorar o serviço prestado ao as-
sociado. Sabemos que há ainda 
muita coisa a ser feita e desejamos 
sucesso para a próxima gestão. 
Acredito que deixamos nossa mar-
ca, com a Sede sendo frequentada 
durante todo o ano por sócios e 
familiares”, encerra Fábio.  
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CaleNdáriO 2018 - 20 semestre

AGOsTO 

04 e 05
OuTubrO  

6 

seTembrO  

01 e 02 
dezembrO   

01 

AGOsTO 

12 
nOVembrO  

10 

seTembrO 

15 
dezembrO  

08 

AGOsTO 

11 
OuTubrO  

27 e 28  

seTembrO  

07 a 09  
dezembrO   

01 e 02 

AGOsTO   

25 
nOVembrO    

15 a 18  

5ª eTAPA cOPA VeleirOs 
de mOnOTiPOs

6ª eTAPA cOPA VeleirOs 
de mOnOTiPOs

AniVersáriO de  
76 AnOs dO iATe clube 
de sAnTA cATArinA 

cAmPeOnATO  
sul-brAsileirO de sniPe

8ª eTAPA cOPA VeleirOs 
de mOnOTiPOs

eleições 7ª eTAPA cOPA VeleirOs 
de mOnOTiPOs

diA dOs PAis reGATA mOrmAii - 8ª eTAPA 
cOPA VeleirOs de OceAnO

reGATA bAÍA sul Guilherme 
bernArd - 5ª eTAPA cOPA 
VeleirOs de OceAnO

cAmPeOnATO  
sul-brAsileirO de OPTimisT

reGATA ArquiPélAGO -  
6ª eTAPA cOPA VeleirOs 
de OceAnO

reGATA VOlTA A ilhA de 
sAnTA cATArinA - 9ª eTAPA 
cOPA VeleirOs de OceAnO

reGATA mAreJAdA - 
7ª eTAPA cOPA VeleirOs 
de OceAnO
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cAlendáriO

A tendendo às exigências dos órgãos ambientais, o 
Iate Clube de Santa Catarina-Veleiros da Ilha adquiriu 

equipamentos e treinou seus colaboradores na atuação 
de combate ao vazamento de óleo no mar. O conhecido 
PEI - Plano de Emergência Individual é uma necessidade 
e o clube precisa ter todos os recursos físicos e humanos 
para combater eventuais acidentes ambientais.

Além de adquirir uma série de equipamentos, os funcio-
nários do Clube precisam saber manuseá-los em caso 
de algum sinistro em embarcações.

 “O treinamento serve para qualificar os marinheiros 
ensinando-os a como proceder em caso de vazamento 
de óleo no mar. Não adianta ter só o equipamento, é 
preciso ter toda a equipe treinada para que o tempo de 
resposta seja otimizado”, avalia Jackson Krauspenhar, 
oceanógrafo, com mais de vinte anos de experiência na 
área e responsável pelo treinamento.

O treinamento ministrado no Iate Clube de Santa Cata-
rina-Veleiros da Ilha foi extremamente positivo e con-
tou com a presença do observador italiano Gennaro 
Bellavista, Comandante da mais alta patente com vasta 
experiência no setor. O convidado ficou bastante con-

tente com o que viu, especialmente na atuação dos ma-
rinheiros do clube.

“Os profissionais do Iate Clube de Santa Catarina-Velei-
ros da Ilha são muito capacitados. A maioria deles têm 
uma grande bagagem na lida com embarcações e isso 
é fundamental na hora de rebocar as barreiras. Todos se 
mostraram muito interessados e a aprovação foi unâni-
me. O nosso observador ficou extremamente contente 
com o que viu”, comenta Jackson Krauspenhar.

Dentre os equipamentos adquiridos pelo ICSC, que aten-
dem as exigências do Plano de Emergência Individual, 
estão barreiras de contenção, barreiras absorventes e 
mantas absorventes, que são imprescindíveis para con-
tenção e retirada de óleo do mar em caso de acidente.

pei -
plaNO de 
emerGêNCia 
iNdividual

Pei






