Associação Brasileira de Veleiros
Rádio Controlados
“Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Reprentantes da ABVRC”

Participação:

1 - Odenir Pereira da Silva – Secretário ABVRC / Comodoro FPVRC-ITC
2 - Michael Causer – Secretário Executivo da ULY / Comodoro RYC
3 - Roberto Lidstaedt – Coordenador da Classe IOM / Comodoro APVRC
4 - Wilson Radtke – Coordenador da Classe M / Comodoro CMAV
5 - Percy Glaser – Coordenador da Classe RG65
6 - João de Deus Assis Filho – Comodoro ANOCAVE
7 - Jorge Bertch – Comodoro AGVRC
8 - Ademir Nicaretta – Comodoro CNB

Pauta:

1 – Campeonato Brasileiro de RG65 de 2021;
2 - Campeonatos Oficiais – Padronização de ações para organização,
divulgação, realização e demais particularidades; e
3 - Assuntos Gerais.

No Brasil, neste dia 14 de janeiro de 2021, no período entre 20:00h e 21:20H, reuni-se
de forma virtual, através do aplicativo Zoom, o Conselho de Representantes da ABVRC, tendo
início às 20:15h em segunda chamada, sendo por mim presidida e secretariada, transcorrendo
conforme a seguir:
1 - Campeonato Brasileiro de RG65 de 2021:
O Sr. Michael Causer relatou que, por força das dificuldades relativas à pandemia do
COVID-19, grande parte dos inscritos para o Campeonato Brasileiro da Classe RG65 de 2021
manifestaram dificuldade em participar no período em que estava previsto, sendo assim,
apresentou proposta para este Conselho pela opção de reagendamento da programação.
Debatida a questão, foi então deliberado por unanimidade o reagendamento para o período
de 9 à 11 de outubro de 2021.
2 – Campeonatos Oficiais – Padronização de ações para organização, divulgação,
realização e demais particularidades:
Foi por mim, Odenir Pereira da Silva, apresentado este tema, entendendo que a
ABVRC, por ser a Dirigente Suprema da Vela RC no Brasil, deva manter diretrizes também
sobre eventos realizados por seus associados. Mencionei sobre a necessidade de criação de
um protocolo de padronização de ações para organização, divulgação, realização e demais
particularidades de destes eventos, sejam eles a nível regional, nacional, sul-americano ou

mundial. Citei alguns pontos aleatórios, tais como a menção da ABVRC e de sua logomarca nos
documentos de Aviso de Regata, Instrução de Regata e sites de divulgação, sendo então
mencionado por alguns membros a já existência de documento redigido por um dos anteriores
secretários da ABVRC e que trata deste assunto. Solicitei que me apresentassem um exemplar
para análise e avaliação e da viabilidade de ser posto em prática, ou, caso necessário, ser antes
atualizado. Sendo assim, não havendo ainda subsídios para deliberações neste sentido, o tema
retornará como pauta para uma próxima reunião deste Conselho.
3 - Assuntos Gerais:
Foi aberto debate sobre estabelecimento de datas e locais para a realização dos
campeonatos Brasileiros das classes ULY e M, com as seguintes conclusões:
1) Foi deliberado por unanimidade a proposição do Sr. Jorge Bercht para a AGVRC organizar e
realizar o Campeonato da Classe Marblehead em Porto Alegre, no Clube dos Jangadeiros,
no mês de dezembro de 2021, em período exato ainda a ser definido;
2) Foi deliberado por unanimidade a proposição do Sr. Wilson Radtke para a CMAV organizar
e realizar o Campeonato da Classe ULY em Gaspar, no Clube Asas do Vale, nos dias 10 e 11
de abril de 2021.
Não havendo mais o que ser tratado, deu-se por encerrada a reunião.

ODENIR PEREIRA DA SILVA
Secretário Geral da ABVRC

