
Carta Aberta 

Brasília, 05 de Fevereiro de 2.010
 

À Comunidade Náutica de Brasília

Prezados Velejadores, Clubes, Coordenações e Associações
 

O ano de 2.010 começou com uma série de desafios para todos os membros da Associação 
Fórmula  Brasília  -  AFB e  para  seu  novo  Conselho,  eleito  no  fim de  2.009 e  composto  pelos 
seguintes membros:
 
•    Capitão de Flotilha: Sônia Córes (AABB);
•    Vice-Presidente: Marcondes Rodrigues (CNB);
•    Secretário Geral: Luiz Carlos Ritter (CMIC);
•    Conselheiro Tesoureiro: Carlos Eduardo Almeida (CMIC); e
•    Conselheiro Técnico: Diogo Rodrigues Pelles (CMIC).

A primeira  medida  tomada  pelo  novo  Conselho  foi  a  busca  do  retorno  dos  canais  de 
comunicação com a comunidade náutica, como o website da AFB que está sendo atualizado e, em 
breve, terá o seu novo endereço disponível, contando com as principais informações sobre a AFB, 
seus filiados, o calendário de eventos e os certificados SMP2, bem como o tradicional grupo de 
discussão da Fórmula Brasília, localizado no seguinte endereço eletrônico:

 
http://br.dir.groups.yahoo.com/group/formulabrasilia/?v=1&t=directory&ch=web&pub=groups&sec=dir&slk=9 

 
Outra  iniciativa  importante  foi  a  adoção  de  novos  canais,  a  exemplo  do  site 

www.tekinfim.com.br , desenvolvido e mantido pelo amigo e velejador Henrique Éboli, que passará 
a contar com um microsite interno, chamado AFB. Também estaremos utilizando o site da FNB e a 
lista  de  notícias  VELADF,  além  da  divulgação  nos  outros  meios  de  notícias  náuticas  no  
país.  Com  o  início  do  mandato,  o  novo  Conselho  possui  uma  série  de  
desafios, tais como:

• Organizar  dois  eventos  em  nível  nacional,  homologados  pela  CBVM  (Confederação 
Brasileira de Vela e Motor) e ABVO (Associação Brasileira de Vela de Oceano), que serão o 
I CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO DE SMP2, fazendo parte das comemorações 
dos 50 Anos de Brasília,  e o III  CAMPEONATO BRASILEIRO DE SMP2, no mês de 
Outubro,  tentando manter o excelente nível de organização do I Campeonato Brasileiro, 
realizado em 2008, pela AABB-DF; 

• Organizar  os  eventos  locais,  como  a  REGATA  ANIVERSÁRIO  DA  AFB,  o 
CAMPEONATO DO DF DE SMP2 e o RANKING 2010 DE SMP2;

• Continuar o processo de evolução da regra nacional SMP2, tendo sempre como premissa o 
baixo custo e critérios objetivos, atendendo às expectativas dos velejadores de Brasília, dos 
velejadores nacionais e da ABVO;

Estamos  disponibilizando  a  ficha  de  filiação  à  AFB e  as  regras  do  Ranking  2.010,  no 
microsite da AFB -  www.tekinfim.com.br . Os associados receberão um kit AFB, contendo uma 
camiseta de mangas longas, customizada da AFB e um CD com a regra da SMP2 e uma série de 
arquivos contendo inúmeras informações e dicas, tais como otimização do rating, táticas de regata e 

http://br.dir.groups.yahoo.com/group/formulabrasilia/?v=1&t=directory&ch=web&pub=groups&sec=dir&slk=9
http://www.tekinfim.com.br/
http://www.tekinfim.com.br/


trimagem das velas, além de uma planilha de cálculo do seu rating na classe SMP2. 
No dia  09  de  fevereiro,  será  realizada  a  Assembléia  para  a  apreciação  e  aprovação  do 

Estatuto  da  AFB,  que  permitirá  a  nossa  Associação  possuir  personalidade  jurídica.  A primeira 
chamada para a Assembléia será realizada as 19:00 horas. A segunda chamada será as 19:30, na 
Secretaria do Cota Mil Iate Clube. 

Por fim, conclamamos a todos os velejadores de Brasília a se filiarem à Associação Fórmula 
Brasília,  com  vistas  ao  fortalecimento  da  nossa  Associação,  do  esporte  náutico  e  de  nossa 
convivência  esportiva  e  social.  Lembramos  que  o  certificado  2.010,  para  primeira  regata  do 
Ranking de 2010, por falta de tempo, deverá estar quite e, para as regatas subseqüentes, tem que 
estar emitido até o dia anterior à regata na qual o barco esteja inscrito e que, para participar do 
Ranking do DF 2.010, o velejador responsável pelo barco deve estar quite com a AFB e FNB, para 
que os resultados sejam homologados.

Cordialmente,  

Conselho da Associação da Fórmula Brasília (AFB)
 


