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1. APRESENTAÇÃO

O presente documento denominado Projeto Socio Ambiental do Joinville Iate
Clube, tem por finalidade principal explicitar os objetivos desta instituição no que tange ao
seu papel de contribuição ao desenvolvimento da comunidade.

Além dos objetivos do clube e das estratégias para seu atendimento, apresenta
também detalhamento da estrutura disponível, métodos de trabalho, avaliação e
responsabilidades.
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1.1 - Justificativa
O Joinville Iate Clube é considerado um patrimônio da cidade. Embora esteja focado no
atendimento de seus sócios, não existe apenas para eles. O clube atua como braço de
apoio fundamental e indispensável em ocasiões de emergências na cidade em sintonia com
a Defesa Civil do município, cedendo embarcações para o resgate de pessoas, transporte
de alimentos e medicamentos em áreas alagadas. Além disso, é frequentemente acionado
em casos de emergências ou acidentes marítimos na Baía Babitonga, colaborando com
órgãos ambientais, destacamentos militares e entidades diversas. No aspecto esportivo e
educacional, a Escola de Vela, desde sua criação, em 1988, ensina a arte de velejar a
centenas de crianças e adolescentes. Além de promover o esporte náutico, educa para a
preservação ambiental. Nesta escola são atendidas gratuitamente, na maioria alunos da
rede municipal de ensino. Ações ligadas ao meio ambiente ocorrem constantemente, a
exemplo a estação de monitoramento de marés localizada no clube, que integra um grande
sistema de levantamento de informações. Além disto, treinamentos a funcionários e artigos
publicados na revista Gaivota contribuem para a consciência ecológica e preservação da
Baía

Babitonga.
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2. O JOINVILLE IATE CLUBE

2.1 - Histórico
Era quase final do ano de 1973, quando um grupo de pessoas ligadas ao hoje extinto Iate
Clube Joinville resolveu reservar uma área de terras de 200 mil metros quadrados,
localizada no hoje bairro Espinheiros, entre um antigo trapiche e o Canal do Varadouro, para
ali ser construída a sede de um novo clube voltado às atividades náuticas. Estava nascendo
o Joinville Iate Clube, hoje, considerado um patrimônio da cidade pois ele não existe apenas
em função de lazer de seus associados mas, também, como braço de apoio fundamental e
indispensável em ocasiões de emergências como grandes cheias. O Joinville Iate Clube
atua, nestes casos, em sintonia direta com a Defesa Civil do município, cedendo
embarcações para o resgate de pessoas, transporte de alimentos e medicamentos em áreas
alagadas onde o transporte terrestre e aéreo se torna impraticável. Além disso, é
frequentemente acionado em casos de emergências ou acidentes marítimos na baía
Babitonga, colaborando, também, com órgãos ambientais, destacamentos militares e
diversas entidades.

Do grupo de pessoas compromissadas com a compra do terreno, três foram escolhidas, por
consenso, para assinar a escritura: Alberto Bornschein Filho e Fernando Fleischer, já
falecidos, e o médico e ex-vice-prefeito de Joinville, Violantino Rodrigues. Mas, nesse início,
outras duas pessoas também tiveram participação decisiva para que a idéia de um novo
clube náutico não morresse: Osni Vieira da Rosa (já falecido) e Osvaldo Ehrat, de apelido
Ox. A compra do terreno foi efetivada em 2 de maio de 1974 por documento particular, com
a escritura definitiva outorgada em 1979, pela quantia de 130 mil cruzeiros. Porém, a
arrecadação chegou à casa dos 150 mil. Com uma sobra de 20 mil cruzeiros, construiu-se
um

galpão

precário

e

uma

cerca

ao

redor

do

terreno.

Em 1978, a idéia de tornar o projeto uma realidade começou a ser posta em prática com
mais ênfase, o que incluiu a elaboração de um orçamento básico para as obras da primeira
etapa, ao mesmo tempo em que consultas foram feitas junto à Marinha, Receita Federal,
Prefeitura, Capitania dos Portos, IBDF e outros órgãos, para se viabilizar o empreendimento.
Para viabilizar a arrecadação dos recursos necessários, além dos 30 sócios iniciais, outros
320 seriam admitidos, cada um com a responsabilidade de contribuir com Cr$ 27.000,00.
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A primeira etapa das obras previa a construção de 2 galpões-garagem, a sede social, uma
rampa, cais acostável, trapiche, área de 1.800m2 de pátio cimentado, instalações elétricas e
hidráulicas, iluminação, dragagem e praia artificial. Tudo isso, obedecendo rigorosamente
aos recursos do orçamento aprovado, em torno de Cr$ 6.000.000,00, baseado em uma
arrecadação estimada em Cr$ 9.000.000,00 com a entrada de 320 novos sócios.

Uma reunião convocada pelo empresário Luiz Gomes (Lula) deu o impulso final para que o
Joinville Iate Clube se tornasse realidade. A reunião, inclusive, serviu para fixar a data de
fundação, 11 de junho de 1978, aparentemente, um dia como outro qualquer, porém não na
visão de Lula e outros companheiros da histórica reunião. Na escolha da data teve-se um
objetivo bastante claro: homenagear o Dia da Marinha, lembrando a Batalha do Riachuelo e
o patrono desta Arma, o Almirante Tamandaré. E, além disso, resgatar para Joinville a
condição de cidade litorânea. Outro fator motivador para a construção do Joinville Iate Clube
foi o amor, a paixão que os navegantes têm pela baía Babitonga, um dos acidentes
geográficos mais bonitos do Brasil. Merece destaque o fato de que, ao longo dos anos,
todas as obras físicas foram realizadas em acordo com o Plano Diretor de Joinville e
também

conforme

a

legislação

ambiental

vigente.

Três anos depois, no dia 25 de junho de 1981, o Joinville Iate Clube dava um grande passo
em seu projeto físico, inaugurando e entregando aos associados o bar, o restaurante e os
vestiários, dando início, também, a um calendário regular de competições náuticas. Antes,
em dezembro de 1980, o JIC sediou a 1ª Regata de Barco a Vela, denominada “Regata
Comandante Clementino Nascimento de Moura” que, na época, era o comandante da
Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul. Com o decorrer dos anos, os
eventos esportivos foram se ampliando. Regatas e campeonatos de veleiros de oceano,
escola de vela, regatas de monotipos, regatas de veleiros rádio controlados e competições
de

pesca

passaram

a

ser

eventos

de

rotina

nos

finais

de

semana.

Nos anos seguintes, diversas ações desenvolvidas pelas diretorias que se alternaram na
condução do clube levaram o Joinville Iate Clube ao estágio em que hoje se encontra, 30
anos depois, perfeitamente inserido no contexto dos melhores e mais bonitos iates clubes
do Brasil. Estiveram à frente da diretoria, no cargo de Comodoro, pela ordem, os seguintes
associados: Carlos da Costa Pereira Filho, Gert Kumlehn, Carlos Bollmann de Bruns, Ruy
Meyer, José Henrique Carneiro de Loyola, Luiz Gomes (Lula), Eugênio Fleischer, Ivo
Birckholz,

O

atual

Comodoro

José

Cláudio

Lopes

de

S.

Thiago.
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A área adquirida pelos fundadores do clube continha 199.265m2, posteriormente diminuídos
em 5.402,19m2 pela Rua Prefeito Baltazar Buschle. Com isso, a área foi dividida em duas
partes. Destas, 113.324,59m2, localizados do “lado de lá”, foram objeto de um loteamento
feito em parceria com a Imobiliária Zattar em 2002. Entretanto, julgando mais oportuno
acelerar o ingresso de recursos para o clube e, também, para evitar tributação dos
resultados a serem obtidos, a Diretoria, com concordância do Conselho Deliberativo,
renegociou os lotes com a imobiliária, recebendo, a curto prazo, a sua participação, em
2004 e 2005. Foi com estes recursos, no valor original de R$ 866.000,00, que o clube deu
sua decidida arrancada em obras na área remanescente de 80.538,22m2 com mais
12.196,00m2 de terras de marinha, o que resultou neste belo patrimônio de que hoje o clube
se orgulha, com 8.735m2 de área construída, sendo 7.788m2 em 8 galpões para barcos, e
com 14.454m2 de pátio concretado. A inauguração do conjunto de novas instalações deu-se
em

solenidade

especial,

na

data

de

21

de

outubro

de

2006.

Assim, ano a ano, o Joinville Iate Clube se supera. Novas obras e melhorias já se somaram
e outras irão se somando às já realizadas. A diretoria não pára de planejar o futuro, sempre
procurando atender ao desejo da maioria dos associados, que têm respondido com o
necessário apoio e compreensão. Novas benfeitorias estão sendo desenvolvidas e em breve
se tornarão partes da paisagem da Baía Babitonga.

Atualmente a diretoria do JIC é assim composta:
Comodoro........................José Cláudio Lopes de S. Thiago
Vice-Comodoro................Mario Roberto Borba
Diretor Secretário.............Marcio Biff
Diretor de Patrimônio.......Thiago Borba
Diretor Financeiro.............Emerson Bentes de Freitas
Diretor de Esportes..........Gerson Beckert
Diretor Social....................Luis Fernando Wust Stein
Diretor Cultural.................Geraldo Bandoch Junior
Embaixador do Clube......Günther O. Weber

7

PROJETO SOCIO-AMBIENTAL

2.2 – Marco Situacional
Com mais de 3 décadas de atividades no meio náutico joinvillense, o Joinville Iate Clube
com mais de 300 associados tornou-se uma instituição referencial entre seus pares. Sua
localização no maior município catarinense atraiu para seu quadro social importante
segmento desta comunidade, com os mais diversos perfis. Inicialmente com uma proposta
de agrupar esportistas do meio náutico da Baía Babitonga, a evolução natural do clube fez
com que seu crescimento o tornasse também uma instituição sensível às necessidades da
região.
Neste âmbito, considera-se a realidade da cidade de Joinville, com mais de 500 mil
habitantes, e especificamente a realidade do bairro Espinheiros, no qual o clube tem sua
sede. Neste bairro, cujo perfil predominante é de classe operária, encontram-se crianças
que desconhecem a Baía Babitonga, que banha as imediações. Desnecessário seria
detalhar a condição econômico-social que se faz presente nas periferias de cidades
industriais como Joinville. Jovens oriundos de famílias de baixa renda, em situações de risco
social também existem no Bairro Espinheiros. Somente estes traços do perfil da região
seriam motivos para encorajar projetos de apoio a esta população.
A diretoria percebendo que poderia fazer mais do que apenas oferecer infra-estrutura aos
navegadores e seus barcos, direcionou esforços e recursos, obtendo sucesso nesta ação
esportiva e social denominada Escola de Vela do Joinville Iate Clube.
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3 – A ESCOLA DE VELA DO JOINVILLE
IATE CLUBE

3.1 - História da Escola
A Escola de Vela do Joinville Iate Clube, foi fundada em 20 de outubro de 1988, na gestão
do Comodoro José Henrique Carneiro de Loyola, tendo como diretor de esportes Orlando
May. Naquela primeira turma, formaram-se 10 velejadores, e ao longo de muitos anos o
Prof. Eduardo Barbosa Pires o “Pirão” teve papel fundamental na formação de outras
dezenas de egressos. Na continuidade deste trabalho destaca-se a atuação de Barbara
Beckert e seu irmão Gerson Jr., que são motivados pelo seu pai, Gerson Beckert, um
entusiasta da vela, com grande preocupação social, que em 2018 inicaram os primeiros
contatos com as escolas publicas municipais da região do Bairro Espinheiros e assim
formaram as primeiras turmas de vela com alunos vindos da comunidade sedimentando o
que viria a ser um dos maiores projetos de vela social de nosso estado. Foram também
diretores de esportes do clube: Günther Weber, Mario Lúcio Floriani, Cotingo Mota, João de
Deus Assis Filho, Carlos Werner Heinzelmann, Horst Dieter Hardt e desde Julho 2019
Gerson Beckert ocupa a função.

3.2 – Marco Situacional
Com mais de 3 décadas de atividades no meio náutico joinvillense, o Joinville Iate Clube
com mais de 300 associados tornou-se uma instituição referencial entre seus pares. Sua
localização no maior município catarinense atraiu para seu quadro social importante
segmento desta comunidade, com os mais diversos perfis. Inicialmente com uma proposta
de agrupar esportistas do meio náutico da Baía Babitonga, a evolução natural do clube fez
com que seu crescimento o tornasse também uma instituição sensível às necessidades da
região.
Neste âmbito, considera-se a realidade da cidade de Joinville, com mais de 500 mil
habitantes, e especificamente a realidade do bairro Espinheiros, no qual o clube tem sua
sede. Neste bairro, cujo perfil predominante é de classe operária, encontram-se crianças
que desconhecem a Baía Babitonga, que banha as imediações. Desnecessário seria
detalhar a condição econômico-social que se faz presente nas periferias de cidades
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industriais como Joinville. Jovens oriundos de famílias de baixa renda, em situações de risco
social também existem no Bairro Espinheiros. Somente estes traços do perfil da região
seriam motivos para encorajar projetos de apoio a esta população.
A diretoria percebendo que poderia fazer mais do que apenas oferecer infra-estrutura aos
navegadores e seus barcos, direcionou esforços e recursos, obtendo sucesso nesta ação
esportiva e social denominada Escola de Vela do Joinville Iate Clube.

3.3 – Objetivos
Em um país como o Brasil, que possui mais de 8 mil quilômetros de litoral, e no qual por 12
meses no ano é possível a prática do iatismo é extremamente tímido quando se fala em
quantidade de velejadores. Com todo respeito aos destaques que representam com êxito
a nação em competições mundiais, há que se concordar na quase insignificância deste
esporte. Muitos países com limitações geográficas e climáticas são muitíssimo mais
expressivos. As causas desta constatação poderiam gerar muitas linhas de análises. Não é
o objetivo deste projeto, que ao contrário de objetivos utópicos propõem ações pontuais, de
modesta abrangência quando considerada a extensão do nosso país, mas de grande
significância quando observamos a quase inexistência de iniciativas semelhantes às do JIC.
Portanto, considerado uma instituição referencial no esporte náutico catarinense, o Joinville
Iate Clube mantém em sua estrutura a Escola de Vela, e dentre seus principais objetivos
estão:
- O incentivo ao esporte da vela
- A desmistificação do iatismo, especialmente a vela
- A formação de massa critica para esta modalidade de esporte
- A detecção de talentos para representação do clube e da cidade de Joinville em
campeonatos de projeção estadual e nacional
- A busca de espaço para este esporte na mídia, para atrair mais incentivadores e
patrocinadores de atletas
- Transformar em ações a responsabilidade social implícita a uma instituição de seu porte
- Promover um espaço cultural para seus associados e convidados, por meio do qual se dá
importante complemento a formação de jovens
- A consolidação da imagem do clube, como instituição que interage com a comunidade
- A divulgação das potencialidades da baía Babitonga
- Promoção da consciência ambiental e uso de energia renovável
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3.4 - Egressos
Desde sua fundação, até o final de 2018, formaram-se dezenas de velejadores no Curso
Básico de Vela, dentre estes, muitos filhos de associados e também crianças da
comunidade. Destes, diversos são praticantes do esporte. Em todos os alunos além do
conhecimento técnico, ficaram principalmente os ensinamentos da boa prática desportiva,
da disciplina, do respeito ao meio ambiente, valores estes estreitamente ligados ao esporte
da vela.

3.5 - Infra-estrutura
Para oferecer os cursos de vela à comunidade, o Joinville Iate Clube possui uma formidável
sede com infraestrutura para atendimento a embarcações de pequeno porte até lanchas
com mais de 100 pés. Nestas instalações às margens da Lagoa de Saguaçu, o clube
disponibiliza:
- 2 Instrutores,
- 14 barcos da classe Optimist
- 6 barco classe Laser
- 2 barcos classe Snipe
- Um bote inflável com motor de 25 HP para apoio às aulas práticas
- 2 lanchas de apoio
- Rampas de acesso
- Sanitários com chuveiros
- Ambiente para aulas teóricas
- Estrutura de segurança patrimonial e controle de acesso
- Píer para atracação e permanência
- Posto de abastecimento de combustíveis

3.6 -Equipe profissional
Para dar suporte a Escola de Vela do Joinville Iate Clube, existe uma estrutura de
recursos humanos contratados, composta por um instrutor, Sr. Luciano O. Saraiva,
funcionário do Joinville Iate Clube e a Professora de educação física Alexandra Bernardes,
cedida pela Prefeitura Municipal de Joinville, através de convênio que contempla o
Programa de Atividades de Contra turno Escola, e marinheiros do clube no apoio. Toda esta
estrutura está ligada à diretoria do clube, composta voluntariamente pelo comodoro, vicecomodoro, diretor secretário, diretor financeiro,

diretor de infra-estrutura, diretor de

esportes, além de uma equipe de conselheiros.
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3.7 - Métodos de ensino/conteúdos
Desde o início de sua atuação, a Escola de Vela do Joinville Iate Clube vem buscando
desenvolver nos seus alunos habilidades no esporte náutico. Além do foco na técnica da
vela, fazem parte dos objetivos do clube, a contribuição em uma formação mais ampla de
cidadão, que aprende a exercitar valores importantes como a disciplina, respeito aos
colegas, organização, capacidade de trabalho em equipe e prática desportiva saudável. Em
meio a este conjunto de importantes valores, atua como pano de fundo o desenvolvimento
da consciência ecológica, tendo como cenário a própria Baía Babitonga.
Voltado para os alunos da rede municipal de ensino. Nesse sentido, o Joinville Iate
Clube através da parceria com o Município busca ampliar o atendimento as crianças de
baixa renda e vulnerabilidade social do bairro Espinheiros e Região, bem como no intuito de
despertar novos talentos.
Com duas turmas semestrais do nível básico em veleiros Optimist, sendo 12 alunos
da turma A e 17 alunos da turma B, uma turma do nível Intermediário Optimist, com 14
alunos e a turma do Avançado Optimist com 15 alunos, destes, 06 alunos são da Classe
Laser, uma modalidade que vem sendo trabalhada com os alunos que já concluíram o
avançado em Optimist. As aulas são realizadas sempre das 14:00 às 17:00 horas
Como atividades serão oferecidas aulas práticas e teóricas, de acordo com material
preparado pelos instrutores. Todos os alunos nas aulas práticas estarão usando coletes
salva-vidas. Preocupado acima de tudo com a integridade dos alunos, o clube disponibiliza
todos equipamentos de segurança necessários, orienta para procedimentos seguros e
também faz seguro de vida para todos os participantes.
O perfil biométrico desejado para crianças ingressantes entre 8 e 14 anos, fica por volta de
1,5 metro de altura e peso até 50 kg.
Aos pais que inscrevem seus filhos ou suas filhas nesta escola, é importante ter a clareza de
que paralelamente a uma escola esportiva, o JIC oferece um ambiente saudável para
complementação da formação educacional regular. Entenda-se neste conceito, que
educação é a preparação para a vida, e que a passagem pela Escola de Vela do Joinville
Iate Clube deixará nestas crianças exemplos positivos a serem seguidos.
Luciano Saraiva - Instrutor da Escola de \vela do Joinville Iate Clube –
“ Participar de um projeto envolvendo crianças e ligado ao esporte a vela não era meu
sonho, mesmo sendo filho de pais professores minha vontade era de praticar não ensinar.
Foi um grande desafio no início aqui no Joinville Iate Clube, pois tinha somente quatro anos
de experiência e com um número pequeno de alunos.
A boa estrutura que o clube oferece tanto para os participantes como para quem trabalha
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nele foi fundamental e contribuiu no bom andamento das aulas teóricas e práticas. A
parceria do clube com a Prefeitura Municipal através da presença da professora Alexandra e
a colaboração dos funcionários nos dão toda segurança que nós e as crianças
necessitamos.
É um grande desafio e responsabilidade trabalhar com crianças de diversas personalidades,
classes, educações e temperamentos, tendo o dever de ensiná-las a navegar em um barco
à vela.
A organização, o respeito, disciplina e o trabalho em equipe são fundamentais para o bom
andamento das aulas resultando na criação de novas amizades união e bons resultados no
aprendizado teórico e prático.
É ao mesmo tempo difícil e prazeroso poder ensinar uma criança a arte de navegar em um
barco à vela. Difícil, pois exigem concentração, paciência, habilidade e esforço, requisitos
que nem todas as crianças conseguem ter. Prazeroso quando presenciamos a emoção
deles ao velejar e conseguir manobrar o barco em todas as direções executando as
manobras com segurança.
Após todo tempo vivenciando esta atividade nos tornamos amigos da maioria dos
participantes do projeto, aprendendo com eles nas situações enfrentadas e levando na
memória um pouco do que cada fez quando esteve conosco.”
Alexandra Bernardes – Prefeitura Municipal de Joinville.
“ É muito gratificante trabalhar nesse projeto que o Joinville Iate Clube proporciona através
da Escola de Vela às crianças da rede pública de ensino. É uma oportunidade de conhecer
e vivenciar cada etapa do aprendizado do esporte a vela, tendo contato com a natureza.
E desta forma, estão ocupando o tempo disponível com o aprender brincando, e quem sabe,
surgir um esportista.”
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3.8 – Participação e Resultados alcançados
Ao longo dos anos, mais de 400 alunos já passaram pela escola de vela do JIC.
Total de Alunos participantes do Curso da Escola de Vela no período de 2018.
TURMAS

QUANTIDADE DE
ALUNOS

Optimist Nível Básico

23

Optimist Nível Intermediário

09

Optimist Nível Avançado

13

Laser Nível Básico

02

Laser Nível Avançado

06

Total de Alunos

53

Despesas Oriundas da Escola de Vela – 2018.
DESPESA
Combustível e lubrificantes
Salário, impostos, férias e 13º
Instrutor de Vela

VALOR R$
R$ 8.804,47
R$ 37.521,96

Seguro de Vida

R$ 10.489,32

Regatas e Viagens

R$ 13.099,02

Manutenções Geral

R$ 9.706,44

Uniformes

400,00

Despesas com Formatura

1.110,00

Limpeza e Conservação

2.316,28

Total de Despesas

R$ 83.447,49
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3.9 – Objetivos Alcançados
Bons exemplos dos objetivos alcançados e a motivação que participar de um projeto
deste porte e suas mudanças na comunidade.
É o exemplo do aluno da escola de vela Mateus Bello da Silva, que reside no outro lado da
lagoa do Saguaçu, e todas as semanas vem de bateira participar das aulas de vela.
Tamanha dedicação e sacrifício evidenciam a transformação que este projeto pode
promover nas comunidades.

Trajeto percorrido pelo aluno.
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Da escola de vela para o mundo
Este é literalmente o que ocorreu com nosso aluno Eduardo C. da Silva. Eduardo morador
do bairro Espinheiros, iniciou em nossa escola nos idos de 2011, sagrando-se campeão
catarinense de Optimist em 2014 e vice Sul-Brasileiro no mesmo ano. A trajetória
ascendente no esporte levou-o a conquistar o campeonato brasileiro de Hobie Cat 14 em
2018 e com isto a vaga para mundial da mesma classe em 2019 em La Rochelle na França
que acontece de 17 a 27 de Julho de 2019, levando o nome do JIC e acima de tudo
divulgando Joinville e o Brasil. Atualmente o Eduardo é sócio atleta do JIC.

http://www.abchc.com.br/noticias/1/251/Brascat+2018%2C+um+sucesso%21

Eduardo C. da Silva – Hobie Cat 14

Eduardo C. da Silva

19º Semana de Vela de Ilhabela – 1992
Veleiro "CAPIM CANELA" comandado pelo Campeão Olímpico, Marcos Soares, e tripulado,
entre outros, pelos velejadores do JIC, Gunther O. Weber, e Guilherme Weber, fez história
ao conquistar o título do Campeonato Brasileiro de Oceano.
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4 – IMAGENS

Veleiros Classe Optimist e Laser

30 anos Escola de Vela do JIC
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Alunos preparando os barcos

Regata de monotipos defronte o Joinville Iate Clube

Regata de monotipos defronte o Joinville Iate Clube

19

PROJETO SOCIO-AMBIENTAL

Durante regata em Jurerê – Florianópolis 2011

Durante regata em Penha 2010
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Escola de vela do Jic Participando de regatas em Florianópolis. 2011
1- Lucas Budal ( 3 da esquerda para a direita)
2- Eduardo – ( 4 da esquerda para a direita) Destaque da escola de vela do JIC,
então com 12 anos , sagrou-se campeão Brasileiro de Hobie Cat 14 e neste
semana esta na França representando o JIC, Joinville e o Brasil no mundial de
Hobie Cat 14.
3-

Instrutor Gerson Beckert Jr.(5 da esquerda para a direita)
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Visita Lard Grael ao Projeto de Vela do JIC – 05/2011
Campeonato Sul Brasileiro de Optimist – 2012
O JIC conquista importante vitória com a atleta Beatriz Kaling conquistando o
titulo campeã Sul Brasileira de Optimist Estreante Feminino e Eduardo da Silva em
segundo lugar no masculino.
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Ao centro Beatriz Karling

2 da direita para a esquerda Eduardo da Silva
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Escola de vela participa de desfile de aniversário da Cidade de Joinville.

Em 2013, Eduardo Silva ( 4 da esquerda para a direita), conquista campeonato
Catarinense de Optimist Veterano Masculino.
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Alunos egressos da escola de vela

Comandante Francisco Luis Altenburg do veleiro Katana II com sua tripulação
egressa da Escola de Vela do JIC.
Da esquerda para a direita Francisco , Lucas Michelak, Nicolas Provatto e Victor
Queiroz.

Comandante Gerson Beckert com o veleiro Catarina, a direita Amanda, atualmente faz
parte da Escola de Vela do JIC na turma avançada.
Da esquerda para a direita, Gerson, Amanda Cristina da Silva, Saulo Rocha e Elói
Pscheid.
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APOIO A ÓRGÃOS MUNICIPAIS;
ESTADUAIS E FEDERAIS

5 - Grupo Pró-Babitonga (GPB)

O Grupo Pró-Babitonga foi estabelecido em maio de 2017, por meio de processo eleitoral,
reunindo atualmente 26 entidades dos segmentos socioambiental, socioeconômico e público
dos seis municípios do entorno da Baía Babitonga.
Objetivos - "Contribuir para a gestão participativa e integrada do ecossistema Babitonga,
com ações que assegurem a proteção da diversidade biológica e cultural, o disciplinamento
da ocupação e a sustentabilidade dos usos dos recursos naturais, além da participação
multisetorial para a implantação das diretrizes das políticas nacional, estadual e municipais
do meio ambiente e do gerenciamento costeiro no que diz respeito à sua área de atuação,
visando atender aos objetivos específicos, às metas e às diretrizes do seu Plano de Gestão
Ecossistêmica."
O Joinville Iate Clube é representado nesta entidade pelos seus conselheiros Gunther
Oswaldo Weber e Jackson Hertenstein

6 - PMA – Policia Militar Ambiental
A embarcação da Polícia Ambiental “Itaguajé” e um bote Alumínio recebem no JIC
o apoio quanto à guarda das mesmas no hangar do Clube e utilização da Rampa para
subida e descida destas embarcações. O manuseio da embarcação é realizada pelos
colaboradores do Clube, seguindo respectiva autorização da Polícia Ambiental.
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7 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA
Nos dias 07 de agosto de 2018 e 09 de outubro de 2018 foram realizados trabalhos de
apoio à FATMA com a embarcação do Clube, o colaborador do JIC, Sr. Edson L. Freitas
apoiou na pilotagem. Foram transportados os passageiros Afrânio, Eduardo e Joel Sabino,
com destino à Ilha Grande, Ilha dos Herdeiros e Lagoa de Saguaçú, para procederem coleta
de água para análise. O tempo decorrido para o manuseio da embarcação com subida e
descida foi de aproximadamente 20 min. Os funcionários ficaram ausentes de seu trabalho
por aproximadamente 1 hora e 10 min., para deslocamento da embarcação.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
O JIC cedeu espaço e auxilio em puxada e descida de rampa em 25 e 26 de outubro
de 2018 para a embarcação “Flexboat 500”, para realização de ações do IBAMA na área
da Babitonga, composta por 09 servidores e 02 viaturas. Para cada operação foi necessário
o auxilio de 04 pessoas e o tempo decorrido para seu manuseio foi de 40 mim. Para subida
e descida.

8 - ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE JOINVILLE - DEFESA
CIVILO

Clube cedeu espaço para instalação de uma Estação Meteorológica a qual

mantém a mesma limpa e roçada 01 vez por mês, por dois funcionários do Clube, utilizando
uma média de 1 hora por mês de seu trabalho, com todos os gastos realizados pelo próprio
Clube.
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9- Mareógrafo
Em parceria com a Defesa Civil/Prefeitura Municipal de Joinville, a Epagri disponibiliza a
todos interessados o acesso em tempo real a altura da maré medida no Joinville Iate Clube
(JIC).
No local foi instalado no mês de março/2019 uma estação maregráfica, composta por um
sensor do tipo radar, um datalogger e um transmissor tipo modem, que envia para o servidor
a última leitura do radar a cada 15 minutos.

10 - DEFESA CIVIL / BPMAH – Batalhão de Polícia
Militar de Ajuda Humanitária
O JIC possui botes de alumínio equipados com motores de popa de 15 HP, sobre
carreta rodoviária para transporte, especificamente destinados à ajuda e socorro a vítimas
de enchentes. No decorrer de 2018, tivemos um período longo de chuvas, no qual o JIC
sempre esteve à disposição da Defesa Civil, felizmente não havendo acionamento deste
equipamento e pessoal do clube.
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11 - UDESC
No período de 2016 o JIC cedeu e continua à ceder à UDESC (UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA) espaço para armazenamento de uma embarcação
alimentada por energia fotovoltaica, para participarem do Desafio Solar Brasil.
Com frequência os alunos voltados à pesquisa têm a liberdade de entrar no Clube
para realizarem manutenções e testes.
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12 - RECEITA FEDERAL
O JIC cedeu espaço e auxilio em puxada e descida de rampa em 23/04 e
25/05/2018 para a embarcação da Receita Federal “Lancha Guerro”, para manutenção de
sua carreta de encalhe e da própria embarcação. Para cada operação foi necessário o
auxilio de 04 pessoas e o tempo decorrido para seu manuseio foi de 40 min. para subida e
descida.

13 - GEPOM/JVE/SC
O JIC cedeu espaço no píer do Clube em 26 de novembro de 2018 para a
embarcação “Flexboat 760 - CÉRBERUS”, para realização de reparo de manutenção em
um equipamento eletrônico.
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14 - CONSELHO NACIONAL DE OFICIAIS DA
RESERVA – CNOR ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA
RESERVA DO EXÉRCITO – AORE SC/JLLE
Apoio na realização de um jantar no Joinville Iate Clube no dia 19/10/2018 para 30
convidados, integrantes do alto comando do Exército.

15 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Através do Convênio Prefeitura de Joinville e o Joinville Iate Clube, o clube tem
cedido espaço para visitação de CEIS e Escolas Municipais sempre com objetivo de
interação entre escolas e comunidade. Nosso colaborador Airton dos Santos, acompanhou a
visita realizada no mês de setembro/18 da Escola Municipal Professor Aluízius Sehnem.

16 - PATRIMÔNIO CULTURAL
Foi realizado no dia 12 de dezembro de 2018, palestra com as crianças da escola
de vela do JIC na qual foi entregue a cartilha para esclarecimento em atendimento à IN nº
01/2015 do IPHAN.

17 – Despesas Gerais
Total de Gasto com envolvimento de utilidade Pública no período de 2018 foi de R$
83.447,49, (oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove
centavos) não computados gastos com tempo decorrido para os processos, funcionários
envolvidos e projetos desenvolvidos.
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