
Relatório de 

Gestão Técnica de 

2021



Balanço de ações de 2021



- Crescimento de 20% de afiliados. No momento com 132;

- Contratação de assessoria de comunicação para administração do site, Facebook e Instagram;

- Fechamento de parceria com a CBVela e Cabanga Iate Clube para a realização de cinco 

competições em 2022: Copa Brasil de Estreante de Optimist, Brasileiro de 29er, 50º Campeonato     

Brasileiro de Optimist, Campeonato Brasileiro de 420 e Copa da Juventude. Pernambuco será a 

capital da vela brasileira em janeiro de 2022, com cinco campeonatos a nível nacional.

- Realização de ações para colocar o Recife no mapa mundial do turismo náutico, trazendo     

anualmente grandes eventos náuticos para Recife. Eventos previstos para 2023: etapas do Globe 40 

(www.globe40.com) e do Clipper Race Around the World (www.clipperroundtheworld.com). Para este 

fim, foram feitas várias reuniões com o Governo do Estado, a Prefeitura, o Porto do Recife, o 

Consórcio do Porto Novo e o Cabanga Iate Clube.

Ações em 2021

http://www.globe40.com/
http://www.clipperroundtheworld.com/


- Obtenção de passagens aéreas para os nossos atletas da Vela Jovem; 

A FPVela solicitou passagens à Secretaria de Educação e Esportes do Governo de 

Pernambuco, através do programa do governo do estado Passaporte Esportivo (decreto 

39.173 de 08/03/2013 e lei 14.696 04/06/2012) para que seus atletas filiados participem de 

competições fora do estado.

- Informamos que a transferência das passagens aéreas foi feita diretamente para os    

atletas beneficiados. A federação somente possui o papel de solicitar o benefício para a 

Secretaria do Estado, mas não houve efetivo recebimento de recursos pela federação.



- Obtenção de aporte no valor de R$200.000,00 da Companhia Hidro Elétrica do 

São Francisco – CHESF, para o projeto Windsurf Olímpico Pernambucano;

A FPVela anunciou aos seus filiados que o Projeto Windsurf Olímpico Pernambucano 

(Processo n.71000052798202075 SLI 2000939), através de Lei de Incentivo ao Esporte, de 

Bruna Martinelli, foi contemplado por um edital de Eletrobras. Esse é o primeiro projeto de 

LIE da nossa federação. Pretendemos criar vários outros projetos no futuro próximo para 

incentivar cada vez mais o nosso esporte aqui no estado e ajudar os nossos atletas a 

conquistar mais títulos.



- Apoio ao Campeonato Pernambucano de Day Sailer;

Campeonato realizado durante o ano de 2021 com cinco etapas, começando em fevereiro e 

terminando em outubro de 2021, com a dupla Paulo Collier e Roberta Vasconcelos, do Cabanga, 

conquistando o título. A FPVela participou da organização do evento e forneceu os troféus.



- Elaboração de clínica de aperfeiçoamento para a classe Day Sailer;

Foi realizada, nos dias 01 e 02/05/2020 uma clínica Day Sailer na subsede do Cabanga Iate 

Clube, em Maria Farinha. 

O objetivo foi preparação para os competidores da classe para as próximas competições.

Nesses dois dias os velejadores tiveram a oportunidade de aperfeiçoar técnicas. O evento, 

promovido pela FPVela, foi realizado de forma gratuita para os atletas filiados.



- Apoio ao 35º Campeonato Brasileiro de Dingue;

Foi realizado em Maria Farinha no período de 31/10 a 02/11/2021. 

Momento importante para a vela pernambucana com a realização do Campeonato 

Brasileiro no nosso estado, o que mostrou a nossa força no cenário nacional da classe 

Dingue. A FPVela participou da organização do Campeonato.



- Realização de palestra com a jovem Tamara Klink sobre a sua travessia solitária 

da França ao Brasil num veleiro de oito metros (26 pés);

Este evento aconteceu no dia 04 de novembro de 2021.

Após uma travessia da França para o Brasil, a jovem Tamara Klink chegou na capital pernambucana em 

01/11/2021. No dia 4, ela ministrou uma palestra na sede do Cabanga Iate Clube. O evento contou também 

com a participação de Amyr Klink, o pai da Tamara e pioneiro na travessia a remo do sul do Atlântico na 

África até o Brasil, em 1984. 



- Apoio ao Campeonato Pernambucano de ILCA 6;

Campeonato realizado no período de 06/11 a 07/11/2021, em Maria Farinha. 

O velejador Júlio César Avelar, do Cabanga Iate Clube, levou o título, enquanto Geraldo Dantas 

ficou com o vice e Edvaldo Barbosa em terceiro. A FPVela participou da organização do evento e 

forneceu os troféus.



- Apoio à 68ª Regata Benedito Cesar – Ponta de Pedras/Recife;

A 68ª Regata Benedito César, a segunda mais antiga do Brasil, foi realizada no dia 
05/12/2021, organizada pelo Cabanga Iate Clube de Pernambuco e a FPVela. A 
regata voltou ao calendário da vela em 2021, isso porque foi cancelada em 2020 por 
conta da pandemia.
O barco Aventureiro 4, de Hans Hutzler, conquistou o troféu Fita Azul, após 
completar a travessia em 4 horas e 5 minutos.



- Apoio ao Brasil Open de Optimist 2021;

Este campeonato foi realizado no período de 17 a 22/12/2021 e foi uma preparatória para 

copa Brasil Estreante e Campeonato Brasileiro de 2022.

Pernambuco ficou com o 2º e 3º lugares no Brasil Open de Optimist por equipes, a equipe 

campeã foi a equipe 01 de Santa Catarina.

O título individual ficou com Davi Neves, de Santa Catarina, com o pernambucano Lucas 

Santa’Anna em 5º. 

Na categoria estreante, Felipe Hutzler ficou em 3º, com a catarinense Ana Clara Carlen

conquistando o título. A FPVela participou da organização do evento.



- Realização da Festa de Premiação 2021;

A FPVela convidou todos os filiados a participarem da cerimônia de premiação dos melhores do ano. 

O evento marcou o final de mais um ano de muitos treinos e competições. A festa foi realizado na sede do 

Cabanga Iate Clube e os prêmios dos campeonatos pernambucanos foram fornecidos pela FPVela


