ATA DA AGO DA FARVO – NOV/2020
Data: 17/11/2020 as 21:00hs realizada online pelo meet.google
Participantes: Nuno (CATAVENTO), Carlos Samuel (KYBYXU), José Pinto (GALILEU), André (exMISS CUCA), Michael Poeschmann (SILENE), Alexandre Caetano (BLACK SWAN), Eduardo
Harabedian (NATIVO 2), Leonardo Soldon (KALUANÃ), Felipe Morgado (FREE BIRD), James
(NEREUS), Aleixo (BEIRAMAR), Francisco José (CARAMARUJO), Pablo (BUCANAS JR).

1- Prestação de Contas 2020 – Foi aprovada, conforme documento no anexo 1.
2- Definição da anuidade para 2021 – Aprovada em duas cotas conforme anexo 2. A
primeira de R$250,00 até 15 de janeiro. A segunda de R$200,00 até 15 de junho,
sendo que a exemplo dos anos anteriores poderá não ser cobrada pelo Capitão caso o
número de associados que compareçam no pagamento da primeira cota seja igual ou
maior a 30. O valor desta segunda cota, caso cobrada, também poderá ter um
desconto num valor sugerido pelo Capitão e aprovado pelo Conselho Fiscal.
3- Calendário 2021 – Aprovado conforme anexo 3. Para o mês de fevereiro a AGO
definiu que haverá um encontro de velejadores que visto que a Regata de Caras
provavelmente não existirá. Este encontro fará será organizado e custeado pela
FARVO, sendo definido posteriormente.
4- Regra APS – Aprovada conforme anexo 4. Houve alteração no item 12.3 em relação à
Regra APS de 2020.
5- Regulamento do Campeonato de 2021 – Aprovado conforme anexo 5. Houve votação
para definição de número e divisão de classes da APS, sendo vencedora a divisão em 3
classes, sendo:
a. APS 1 - FCT´S menores que 1,0099
b. APS 2 – FCT´S entre 1,0100 e 1,1399
c. APS 3 – FCT´S acima de 1,1400
Definido também que nas 11 etapas do campeonato teremos 3 descartes, e que serão
vencedores da TAÇA BAIA DA RIBEIRA os veleiros que comparecerem a 8 etapas do
campeonato. Caso alguma das etapas programadas não se realizar o Comitê Técnico
irá reestudar o número de descartes a ser considerado.
Definido também que a critério do Clube organizador, poderá haver no dia de qualquer
etapa do campeonato, ao invés de uma regata somente, duas regatas, sendo uma
barla-sota e outra de percurso. O Clube organizador, neste caso, sempre apresentará
duas alternativas de percurso, sendo uma alternativa com as duas regatas e outra
alternativa somente com uma regata de percurso. A escolha da alternativa a adotar
será divulgada pelo Clube organizador, até as 10:00hs do dia da regata. No caso da
decisão por duas regatas, a premiação será única e levando em conta a soma dos
tempos corrigidos de ambas as regatas. Esta colocação será também adotada para

pontuação no campeonato, entretanto para efeito de observação para a APS serão
consideradas as performances de ambas regatas separadamente.
6- Seguiu-se a eleição da equipe para o biênio 2021-2022:
a. Capitão – Nuno Pinhel
b. Conselho Técnico – Nuno Pinhel, Fernando Amorim, Carlos Samuel, Eduardo
Harabedian e James Lucas.
c. Conselho Fiscal – José Pinto, Francisco J. Paracampos e Leonardo Soldon

Assuntos Gerais
Os presentes gostaram da experiência de AGO por reunião online. Constatou-se que a
presença foi em maior número do que as realizadas nos últimos anos presencialmente. No
ano que vem poderemos repetir esta modalidade de AGO.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada as 22:15hs

