Ata de Reunião ABVRC
Data 14 de setembro de 2017
Assunto: Candidatura do Brasil ao Campeonato Mundial de 2019
Local: Porto Alegre
Data: 13 a 23 de novembro de 2019
Participantes:
Jorge Bercht, João de Deus Assis, Michael Causer, Wilson Radtke, Odenir Pereira, Roberto Assis,
Armando Ramos e Alexandre Marien.
Como todos sabem , temos buscado viabilizar o proximo mundial de 2019 no Brazil em
Porto Alegre no clube dos Jangadeiros.
Esta ideia nasceu durante os campeonatos brasileiro e sul Americano lá realizados em 2015 e
2016 respectivamente, qdo o Clube dos jangadeiros mostrou grande interesse em sediar o
evento.
Após muitos reuniões entre o Clube, Fred, Monstro e Jorge , o Jangadeiros mudou sua posição
inicial e concorda em sediar o evento mas não assume responsabilidade financeira e
organizacional alguma sob o mesmo.
Foi enviado o caderno de encargos (em anexo) ao clube e o mesmo não se comprometeu em
atender as exigencias da IOMICA.
Recebi na data de hoje o email abaixo do Presidente da IOMICA , Fred Rocha nos orientando na
forma de como viabilizar nossa candidatura bem como com um pre orcamento do evento e
descrição dos custos, necessidades e pessoas que irão trabalhar no evento.
Resumo:
data - 15 a 23 de nov de 2019
numero maximo de inscritos - 76
arrecadação com inscrição - USD$34k
previsao de gastos - USD$50K ou seja precisaremos de um minimo de 15 mil dolares de
patrocinio.
Resumo das despesas previstas:
Passagens aereas - USD$ 23K (13 pessoas)
Alimentação e churrascos - USD$ 15K
Premiação - USD$ 2K
Debriefing - USD$ 2k
Previsao de USD$8K para estadia de 13 pessoas de fora, translados, infraestrutura, som, tendas ,
toldos, camisetas, bones etc (em minha opinião valor insuficiente) e site do campeonato.
Não há previsao para gastos com voluntarios do Brasil.
Devemos considerar o risco de naõ haver 76 participantes, pois em campeonatos fora da Europa
e EUA , como Barbados e Israel os inscritos foram da ordem de 55.
Estou realmente preocupado em prosseguir com esta candidatura, pois vejo que os riscos são
muito grandes , a saber:
1- Financeiro - risco de prejuizo de 15 a 30 mil dolares
2- Organização - O campeonato se dará em Porto Alegre em um clube onde não temos 1
associado sequer, e nemhum poder de influencia.
3- Comissão organizadora - deverá ser principalmente formada por velejadores de Porto Alegre e
basicamente são 3 (Monstro , Jorge e Armando) sendo que o volume de atividades para preparar
o evento é enorme considerando o que a IOMICA espera do evento.
4- Possibilidade de suporte dos demais clubes do Brasil nesta organização é muito limitada
devido a distancia e mesmo acesso ao Clube.

5- Não temos uma entidade juridica que possa emitir recibo para obtenção de patrocinio
6- Haverá mudanças na presidencia do Jangadeiros ao final deste ano
7- Não sei como faremos para receber as inscrições , gerir os pagamentos e qual o risco tributário
da conta que deverá ser aberta para este campeonato.

O atual secretário nacional, Alexandre Marien se posicionou favoravelmente quanto a organização do
evento porém devido a distancia , e não filiação ao Clube dos Jangadeiros , se dispôs a abrir mão do
cargo em favor de qualquer velejador que queira assumir a responsabilidade pela organização do evento
e este deverá ser o signatário e responsável pela organização junto a IOMICA bem como Clube dos
Jangadeiros.
Os comodoros se manifestaram favoravelmente e se comprometeram a buscar formas de arredar
fundos para cobrir a diferença entre previsão de arrecadação e gastos estimada em 15 mil dólares.
O velejador de Porto Alegre , Daniel Mueller foi eleito o novo secretario nacional da ABVRC e líder dada
comissão organizadora do Campeonato Mundial de IOM de 2019 também farão para da comissão de
organização o Comodoro da AGVRC Jorge Bercht e o outro velejador de Porto Alegre Armando Ramos.
Dentro de vinte dias deverá ser entregue para a IOMICA a candidatura forma.
Durante o próximo campeonato brasileiro de IOM em São Paulo será definida a comissão organizadora
completa, as atividades e responsabilidades de cada um.

