
Brasília, 12 de Dezembro de 2016 

 

Amigos, 

 

Quero muito agradecer o momento que estamos fazendo parte, onde temos a 

apresentação de uma chapa candidata a direção da AVOB, que tem como principal objetivo a 

união entre a Associação Fórmula Brasília e da Associação de Veleiros de Oceano de Brasília, 

depois de quase 18 anos de separação, contando com amplo e irrestrito apoio do FNB, dos 

clubes e da comunidade náutica do nosso lago. 

A nossa chapa é composta pelos nomes à seguir: 

Presidente: Diogo Rodrigues Pelles 

Vice – Presidente: Aloisio da Silva Ferreira 

 

Diretorias: 

Financeira e Adminitrativa: Rafael Ivan Ariño Aispurua 

Divulgação: Leonardo Fabiano Seger               

Diretor Técnico: Eugênio Gerth Britto 

 

Conselho Fiscal: 

Celso Freddi 

Geraldo Sampaio Neto 

Marcos Alberto Carraca de Alcântara 

 

A convergência de pensamentos, de necessidades e de objetivos culminou na 

candidatura da chapa, composta por dois ex-presidentes da FNB, os abnegados Celso Freddi, 

Geraldo Sampaio, Leo Seger e Rafael Ariño, e os o atuais diretores presidentes da AVOB  e da 

AFB. Uma verdadeira chapa de coalizão, com o  objetivo de unir, evoluir e dar voz ao associado 

e ao nosso esporte. 

A nossa proposta para a nova vela de oceano no DF é basicamente unir as duas 

associações, AFB e AVOB, na AVOB, a primeira associação de veleiros de oceano do nosso 

Paranoá. 

Caso sejamos eleitos, os passos seguintes serão: 

 Manutenção em 2017 da RGS-DF para os grupos Regata A e Regata B e SMP2. 

 Lançamento em 2017 do Sistema de Medição de Desempenho para Veleiros de 

Oceano. Uma regra simples, que mede o desempenho de veleiros e tripulações, 

voltada para a inserção de veleiros de cruzeiros, novatos e tripulações esporádicas na 

vela de oceano do DF; 



 Fim imediato do rating atribuído. Os barcos não medidos correrão as regatas no 

Sistema de Medição de Desempenho para Veleiros de Oceano; 

 Representatividade para os grupos que compõe a AVOB e a AFB, onde cada grupo 

deverá eleger o seu capitão. A eleição será entre seus pares. O capitão será o 

representante do grupo junto a AVOB, levando expectativas, sugestões, necessidades 

e sugerindo medidas para evoluir as regras de rating e a sua aplicação;  

 Desenvolvimento durante o ano de 2017 da Regra Unificada de Veleiros de Oceano do 

DF; 

 Participação dos associados à AVOB nas sugestões e escolha dos nomes das regras que 

serão utilizadas em 2017 e 2018.  

 

Assim agradecemos o apoio de todos, e dos que vem lutando pela unificação, como o 

Maurício Albuquerque, Roberto Renner, Edison Amui, Fernando Cunha, Lars Grael, André 

Proite, Aloísio Ferreira, Flávio Pimentel, Luiz André (Culé), entre tantos outros que faltariam 

linhas para citar todos aqui. 

E convidamos a todos a colaborar, sugerindo, criticando e também arregaçando as 

mangas, pois temos muito trabalho pelos próximos dois anos, pois a AVOB está aqui e precisa 

da colaboração e do conhecimento de cada um de nós. 

 

Bons Ventos 

 

 

           Diogo Rodrigues Pelles 

Candidato a Diretor Presidente da AVOB  


