
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 
 

 

Data: 22 de janeiro de 2019 

Local: Rio de Janeiro/RJ 

Presentes: Marco Aurélio de Sá Ribeiro – Presidente 

John Stuart Bennett – Vice Presidente 

Hugo Mósca – Diretor Administrativo 

Eduardo Ribas – Diretor de Desenvolvimento 

 
Pauta: 

1. Medidas tomadas para lidar com o possível fim do acesso a lei PIVA; 

2. Projeto do Campeonato Brasileiro de Vela; 

3. Projeto do Campeonato Nacional do eSailing; 

4. Definir o calendário de reuniões da Diretoria; 

 
Ata: 

Em 22 de janeiro de 2018, na sede da Confederação Brasileira de Vela localizado na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ, foi realizada na forma remota a Reunião da Diretoria da CBVela, presidida pelo Presidente 

Marco Aurélio de Sá Ribeiro, estando presente na forma presencial o Diretor Administrativo, Hugo 

Mosca e na forma remota o Vice-Presidente John Bennett e o Diretor de Desenvolvimento Eduardo 

Ribas. 

 
Ao iniciar a Reunião, seguindo o primeiro item da Ordem do Dia, o Presidente Marco Aurélio de Sá 

Ribeiro apontou a necessidade de captar recursos privados com intuito de fomentar a modalidade da 

Vela, dando uma nova perspectiva ao esporte de acordo com as novas necessidades de cenário político 

e econômicos do Brasil. O Presidente ressaltou que algumas mudanças irão advir desta nova 

estruturação de capital da Confederação, pontuando a mudança na tabela de árbitros de regata, onde 

a própria inscrição para os eventos servirá para pagar os oficiais de regata e a CBVela continuará 

ajudando com clínicas de formação de novos profissionais. O Presidente também ressaltou que todos 

os campeonatos listados no calendário de regatas de 2019 irão acontecer e já tem verba garantida 

para isso, dando assim, continuidade ao acompanhamento da Vela Jovem que está muito bem feito. 

Ao final deste tópico o Vice Presidente John Bennett sinalizou a importância de aproveitar o material 

didático produzido pela CBVela, como os livros de instrução para gerar receita e investir em bens de 

capital (CAPEX) para a empresa, todos os presentes concordaram e indicaram o planejamento dessa 

receita para o próximo mês, fevereiro. Toda a Diretoria se mostrou bastante otimista com a promessa 

de novos horizontes para a Vela 

 
Dando continuidade a reunião, o Presidente Marco Aurélio de Sá Ribeiro deu inicio ao segundo item da 

Ordem do Dia, o Projeto do Campeonato Brasileiro de Vela, pontuando a importância de termos um 

Campeão Brasileiro de Vela para aproximar o esporte do público interessado. O escopo inicial é de que 

o evento terá duração de 4 (quatro) dias, sendo 2 (dois) dias para inscrições e treino e 2 (dois) dias de 



competição tripulando barcos HPE25. Dentro da tripulação, 2 (dois) homens e 2 (duas) mulheres, 

estimulando a inclusão de ambos os gêneros no esporte. O Presidente também evidenciou que a 

escolha deste modelo de embarcação, o HPE25, não foi ao acaso, este é um modelo de barco bom e 

prático de produção nacional, o que além de tudo aqueceria o mercado Brasileito nesta categoria. A 

Diretoria gostou muito da ideia e após sugestões sobre a logística e estruturação do evento, ficou 

acordado de que nas próximas reuniões da Diretoria se fará uma maior composição do projeto. 

Entrando no assunto do Projeto do Campeonato Nacional de eSailing, o Presidente dividiu a 

experiência que teve na última reunião da World Sailing nos Estados Unidos, onde aconteceu o 

primeiro evento experimental de competição do eSailing, uma experência competitiva da Vela em 

formato de jogo interativo, dividindo a importância de realizar uma experiência como essa aqui no 

Brasil. O Presidente também anunciou que junto aos outros 9 (nove) países convidados, o Brasil em 

2019 participará da etapa final da competição do jogo interativo nas Bermudas e, graças a isso, se abriu 

uma janela de oportunidade para realizar a competição do jogo em eventos aqui no Brasil como, por 

exemplo, o Rio Boat Show e o São Paulo Boat Show. O Presidente esclareceu que o projeto inicial reune 

uma etapa amadora para os gamers que não tem a prática no esporte da Vela e outra etapa para atletas 

apaixonados pelos jogos de video game, onde Ricardo Lobato ficará responsável pela estruturação do 

evento iniciando a aproximação dos atletas com o eSailing na Copa da Juventude que acontecerá em 

Porto Alegre no mês de Fevereiro. 

Entrando no último item da Ordem do Dia, a Diretoria achou necessária as reuniões de 15 (quinze) em 

15 (quinze) dias em um primeiro momento de fomento de ideias nos mesmos moldes da reunião 

realizada hoje, passando para uma reunião mensal nos meses seguintes. 

Antes de encerrar a reunião, o Diretor de Desenvolvimento Eduardo Ribas pediu a palavra e dividiu 

com os demais membros da Diretoria suas ideias com relação a minimizar as consequências advindas 

dos altos custos de transporte de barco que por sua vez podem encarecer e dificultar a viabilidade de 

projetos com as embarcações a vela e uma forma de solucionar esta questão seria a formação de 

parcerias com empresas de transporte e apenas direcionando os encargos com os containers para os 

clubes. Sem mais temas previstos para a presente reunião, a reunião foi encerrada e essa ata redigida 

pela presidência da entidade. 

 
 
 
 

Marco Aurélio de Sá Ribeiro 

Presidente. 


