Associação Brasileira de Veleiros RC
Comunicação 02-2017
Prezados Comodores e Coordenadores
SITE ABVRC
Venho informar que renovei o contrato de prestação de serviços referente ao site da
ABVRC. O contrato vigente vence neste mês e havia sido renovado pelo Bill a seis meses
atrás pelo valor de 1200 reais validos para 6 meses; desta vez renovei por um ano mas
pelo mesmo valor ou seja 1200 reais . A proposta inicial era de 2000 reais mas graças ao
apoio e cotação do Celio pudemos reduzir quase pela metade. Estou anexando o contrato
assinado para que todos tenham ciencia de nossas obrigações.
O site foi atualizado e introduzidas as datas conforme nosso calendário; mas ainda há
correçoes a fazer. Entre as novidades esta um link com o Vela RC editado pelo Celio que é
uma ferramenta de comunicação bastante dinâmica e que permite tanto ao associado qto
ao visitante acampanhar as atividades da vela RC de forma real.
Peço aos coordenadores e mesmo aos comodoros que vejam quais alterações adicionais
devem ser feitas.
Taxa anual de numerais
Lembro a todos que conforme nossa decisão tomada em Janeiro e comunicada dia 16 de
Janeiro de 2017 , dia 28 proximo vence o pagto para a taxa de numerais de 2017
conforme abaixo:
Portanto fica estabelecida a taxa de 2017 no valor de 50 reais por numeral.
O prazo para o pagamento das taxas é 28 de Fevereiro de 2017.
As taxas devem ser arrecadadas pelos Clubes e pagas a ABVRC de uma única vez;
juntamente com o formulário preenchido anexo.
Os dados para deposito são:
Alexandre Marien - CPF 054503758 16
Banco Bradesco - agencia 3561 ; conta corrente 430110-2 ; conta conjunta
Ao fazer o deposito favor informar , e enviar o formulário anexo preenchido.

Anexo novamente o formulario a ser preenchido por cada associação.

Uma vez que ninguem se manifestou , e devido aos serviçoes prestados tanto a ABVRC qto
as associações das classes RG 65, IOM/1M ULY, M, fica isento de pagamento das taxas de
numeral nosso colaborador Celio A.V de Souza. Da mesma forma que feito em outros
eventos o mesmo também deverá ser isento das taxas de inscrição dos campeonatos
brasileiros que venha participar em 2017.
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Local
SC - Gaspar
SP - Embu
SP - Ubauba
Santiafo - Chile
SP - Embu
França
SC - Gaspar
RJ -Rio
SC - Gaspar
RJ - Rio
PR - Curitiba
SP - Embu
SP - Embu
Chile
SC - Gaspar

Classe
M
ULY
IOM
RG 65
ULY
IOM
RG 65
IOM
IOM
IOM
RG 65
IOm
IOM
ULY
M

descrição
5º Copa Brasil - 1º etapa
Campeonato Paulista
1º etapa Camp Paulista
Campeonato Sul Americano
Campeonato Brasileiro
Campeonato Mundial
6º Campeonato Catarinense
1º etapa Camp Carioca
Campeonato Catarinense
2º etapa Camp Carioca
Campeonato Brasileiro
2º etapa Camp Paulista
Campeonato Brasileiro
Campeonato Sul Americano
5º Copa Brasil - 2º etapa

Notem que houve alteração de local da 1º etapa da Copa Brasil de M de Curitiba para
Gaspar e da data da 1º etapa do Campeonato Paulista IOM em Ubatuba de 1 e 2 para 8 e (
de abril.

Flotilha Natal – Novidades
Vejam abaixo o email recebido pelo Odenir , do Ricardo Maia, novo comodoro da flotilha
do rio grande do Norte.
O Odenir de forma proativa já integrou o Ricardo nas mudanças ocorridas da ABVRC e das
decisões tomadas.
Obrigado Odenir
Abaixo o email na integra
Boa noite Odenir Pereira
Tivemos hoje o 2º dia de competições válidas pelo campeonato 1º semestre/2017,
conforme resultado postado em nossa página no facebook, onde também consta nosso
calendário de regatas.
Antes das baterias, foi realizada reunião para deliberação de alguns pontos e eleição de
nova diretoria para o biênio 2017/18, onde fui eleito Comodoro, acumulando a antiga
função de Secretário Executivo, para continuar fazendo todo o planejamento, execução
e divulgação de nossos eventos visando promover a vela RC no RN.
Além de outros assuntos, acertou-se em alterar a nossa representação nominal junto a
ABVRC, passando de Iate Clube do Natal para Nautimodelismo Natal, o qual já vem
sendo usado há algum tempo, inclusive com logomarca própria colada abaixo, e que
solicito ao amigo fazer tal alteração.
Indago ainda sobre a anuidade, qual a data do recolhimento dos valores devidos e em
qual conta depositar, para que nosso Tesoureiro possa arrecadar do grupo e efetuar um
único depósito, enviando-lhe a lista completa dos associados e seus respectivos BRAs.
Melhoramos o nível das competições com a maioria dos velejadores adquirindo barcos
e/ou velas de ponta, como os confeccionados pelo amigo Paulo Stier, e quem sabe
consiga levar mais algum colega para o Brasileiro!
Saudações e Bons Ventos sempre!
Ricardo Maia - Comodoro e Secretário Executivo.

Sem mais para o momento agradeço
Alexandre Marien

