Ata da Assembleia Geral Ordinária – FARVO de 2021
Data:26/11/2021
Hora de início 21:00
Hora de término 22:00
Local : ON LINE
Participantes: Nuno (CATAVENTO), José Pinto (GALILEU V), James Lucas (NEREUS), Marco
Aleixo (BEIRAMAR), Felipe Morgado (FREE BIRD), Leonardo Soldon (KALUANÃ), Andre Puppin
(MISS KECCE).

Item 1 da Pauta: Contas – 2021
As contas já haviam sido apresentadas a todos, com a situação anterior à regata da Primavera
acrescidas das previsões de gastos até final do exercício orçamentário. O saldo previsto era de
9926,39, entretanto até a data desta assembleia, algumas negociações já foram feitas e este
valor está hoje corrigido para 11.217,39. As contas foram aprovadas.

Item 2 da Pauta: Definição da Anuidade de 2022
Nuno apresentou a seguinte proposta:
Considerando que:






iremos iniciar o ano ainda com boa folga de caixa;
temos um acordo de patrocínio de 12 mil sendo pagos em 2 parcelas de 6 mil,
uma em janeiro e outra em junho;
nossa relação com o patrocinador é recente;
nossa maior despesa se dá no final do ano.
O número de associados que pagarão 2022 ainda é incerto (estimei em 30
baseado no ocorrido este ano e nos reais participantes do campeonato)

Minha proposta é tenhamos a mesma anuidade praticada em 2021, estabelecida em duas
cotas, a primeira de 250,00 paga em janeiro e a segunda de 200 paga em julho. Porque:


Com os pagamentos da primeira cota dos associados e do patrocinador em
janeiro, já poderemos avaliar a eliminação da necessidade de pagamento da
segunda cota dos associados em julho, tal como tem ocorrido neste ano e nos
anos anteriores.

Importante destacar também que há uma promessa da PMAR de apoiar a FARVO cedendo
medalhas e prêmios para as regatas etapas do campeonato. Caso isso aconteça, haverá
uma melhoria na premiação das etapas, mas será um “plus” no que temos sem afetar
significativamente no nosso orçamento que foca principalmente a premiação do
campeonato.

Proposta foi aprovada.
Nuno comentou também que a exemplo de algumas regatas do passado, onde na premiação
havia uma brincadeira onde eram distribuídos alguns agasalhos da FARVO, este ano pretende
nas regatas, repetir a brincadeira. Entre os comandantes da FARVO presentes (só valem os
comandantes, e não prepostos), depois de definido o vencedor da brincadeira, reembolsá-lo
do valor gasto na inscrição daquela regata até o limite de R$200,00. Ou seja a FARVO estará
subsidiando sua inscrição na regata, em parte ou totalmente.

Item 3 da Pauta: Calendário 2022
A proposta apresentada foi a manutenção dos conceitos básicos que tem norteado nosso
calendário, ou seja: uma regata por mês; não fazer regatas nos finais de semana prolongados;
liberar se possível datas de regatas importantes em RJ e SP. Levamos também em
consideração que este ano teremos a Regata do Bracuhy em 26-mar (etapa 3) e a possibilidade
Semana de Vela de Angra dos Reis em setembro.
Na data de 17-set está prevista a Regata da Independência, porém caso a SVAR seja realmente
realizada poderemos não realizar a Regata da Independência e na Regata de Inverno ou na
Regata da Primavera fazermos aquele esquema de 2 regatas, uma barla-sota e outra percurso,
para compensar a etapa 9. Isto será decidido a posteriori pela Comissão Técnica da FARVO.
Francisco comentou sobre regatas marcadas no final de semana seguinte a um final de semana
prolongado, que poderiam causar dificuldades para aglutinar tripulantes. Mas após verificar o
calendário proposto, resolveu-se não fazer alteração alguma.
A proposta foi aprovada.
Nuno comentou que iria apresentar o calendário para os clubes organizadores das regatas
para obter deles o aval quanto as datas, e depois então divulgaria para todos a versão final.

Item 4 da Pauta: Regra APS 2022
Foi aprovada a manutenção da mesma regra de 2021.
José Pinto levantou a hipótese de se considerar válidas para a APS as observações das regatas
onde houvesse calmaria ou vento demasiado, mas depois de discutida a ideia, analisando que
estatisticamente estas observações de performance estariam fora do desvio padrão
considerado na APS, resolvemos não alterar a regra.

Item 5 da Pauta: Campeonato de 2022




Previstas 11 etapas, e computados os 8 melhores resultados. Caso seja realizado um
número menor que 11 etapas, o número de melhores resultados computados
continua sendo 8. Igual ao ano 2021.
AVATAR 1 que em 2021 foi enquadrado como APS 1, passa a ser considerado como
APS 2 visando um melhor equilíbrio de veleiros atuantes no campeonato.

APS 1
BEIRAMAR
FREE BIRD
KALUANA
NEREUS
GALILEU
SERAFIM

APS 2
AVATAR 1
BUCANAS JR
SILENE 2
FRAM II
CATAVENTO
CARAMARUJO

APS 3
TROYAN
CAPITÃO PITUCO
BACANAS 4
SINERGIA
KYBYXU
VIZCAYA
ASBAR V

