Comunicação 1- 2017
Comodoros
Abaixo o resultado da votação com relação a taxa de anual dos numerais.

Clubes e Associações Filiados
RS – AGVRC
SC – FCMAV
SC – Flotilha Lagoa Pequena
PR – FPVRC – ITC
SP – APVRC
RJ – Flotilha Barra Vela
DF – Flotilha Clube Naval de Brasília
RN – Flotilha Iate Clube de Natal –
PA – Flotilha Associação Náutica Marina de
Belém
Coordenação Classe 65
Coordenação Classe IOM

Comodoro /
Coordenador
Jorge Bercht
Wilson Radedtke
Dudu Schulz
Odenir P. Silva
Roberto Lindstaedt
Michael Causer
Ademir Nicareta
Ricardo Wine
Afrânio Costa

Voto
não votou
50
50
50
50
30
50
não votou
não votou

Odenir P. Silva
Alexandre Marien

50
50

Resultado

50

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.
Em função deste aumento nas taxas do numeral , não iremos cobrar a taxa de campeonato
que vinha sendo arrecadada nos últimos anos no valor de 5% do total da arrecadação; desta
forma reduziremos os custos dos campeonatos brasileiros.
Sabemos que existem alguns velejadores que não tem condições de pagar esta taxa; sugiro
que nestes casos o Comodoro do clube solicite a ao conselho de comodoros a isenção por
1 ano da taxa, que poderá ser concedida, baseado no histórico, participação e colaboração
do velejador a sua associação ou a ABVRC.
Proponho que isentemos o Celio desta taxa em função de sua colaboração na execução de
sites e divulgação da vela RC.
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.
Obrigado
Alexandre Marien

