
 

 
 

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA 
 
 
Data: 08 de novembro de 2018 
Local: São Paulo/SP 
Presentes: Marco Aurélio de Sá Ribeiro – Presidente 
 John Stuart Bennett – Vice Presidente 
 Claudio Biekarck – Secretário Executivo  
 
Pauta: 

1. Formação de novos instrutores e homologação na Federação Internacional 
2. Ciclo de Palestras – Calendário CBVela; 
3. Jogos Pan Americanos – Lima 2019 | Eliminatória da Classe Sunfish; 

 
Ata: 

Em 08 de novembro de 2018, no aeroporto de Congonhas localizado na cidade de São Paulo/SP, foi 
realizada Reunião da Diretoria da Confederação Brasileira de Vela – CBVela, presidida pelo Presidente 
Marco Aurélio de Sá Ribeiro, estando presentes os demais membros da Diretoria, Claudio Biekarck e John 
Bennett.  
 
Ao iniciar a Reunião, o Presidente apontou a necessidade em capacitar novos instrutores pela World 
Sailing já que atualmente o único capacitado é o Eduardo Silvestre, além disso John Bennett apontou que 
para isso a Confederação deveria aproximar o público interessado do material dos cursos técnicos por 
algum veículo de comunicação em seu site oficial ou até mesmo de um calendário ou canal de perguntas 
para que assim consigam chegar até os cursos ou tirar dúvidas com maior facilidade. Tendo sido decidido 
que a CBVela realizará no mínimo 04 Cursos de Instrutores no ano de 2019 e intensificar a divulgação 
destes eventos com maior antecedência. 
 
Dando continuidade a reunião, o Presidente Marco Aurélio de Sá Ribeiro comentou sobre a aproximação 
da Copa Brasil no dia 19 de novembro de 2018 e também sobre a premiação do Programa “Sou do 
Esporte” que ocorrerá no dia 21 de novembro de 2018. Com base nestes dois grandes eventos, o 
Presidente propôs que no ano de 2019 haja um ciclo de no mínimo três palestras sobre Regras de Regata 
e Gestão Esportiva, cuidando para que alguns dos stakeholders presentes tenham um maior 
envolvimento junto a nossa entidade, tentando aproximar atletas, treinadores e público de uma 
administração mais transparente. A proposta foi aceita por todos e um plano de ação deverá ser 
elaborado no início do próximo ano.  
 
Entrando no assunto da Copa Brasil, o Vice-Presidente John Bennett trouxe o tema sobre a seletiva 
nacional para a Classe Sunfish, suherindo que a Copa Brasil não seja a seletiva nacional para esta classe, 
pois não há o barco no Brasil. A sugestão é para que o atleta brasileiro que classificar o país no 
Campeonato Sul Americano da Classe em 2019 seja diretamente o representante do país no Pan 2019. 
O ponto foi aceito pelos demais dirigentes da confederação.  
 
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. 


