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TAÇA ALEIXO BELOV SE CONSOLIDA COMO GRANDE EVENTO
DE MONOTIPOS NA BAHIA

Pelo 2º ano consecutivo, a Taça Aleixo Belov, promovida pelo Aratu Iate Clube, foi realizada em dois
finais de semana. Isso devido à quantidade de barcos e de classes participantes, em um total de mais
de 50 embarcações, distribuídas nas classes: HPE, HC16, 29er, Optimist, 420, Laser e Snipe.
Assim, a Baía de Aratu cada dia se consolida como um local ideal para a realização de competições
nesta época do ano. Em ambas as etapas do evento, as condições climáticas se mostraram
totalmente diferentes, com ventos constantes de cerca de 22 nós (5 e 6/06) e os mesmos não
ultrapassaram os 8 nós no fim de semana seguinte (11 e 12).
A competição - patrocinada exclusivamente pela Belov Engenharia e Fundação Aleixo Belov - este
ano contou com a presença da filha de Aleixo, Mariana Belov, representando os patrocinadores na
festa de premiação. O navegador Aleixo Belov, que está em mais uma expedição oceânica no Alaska,
sempre foi um grande incentivador para os jovens e crianças se lançarem ao mar. Parabéns a todos
os participantes! Confira os resultados e álbuns completos em www.aratuiateclube.com.br.
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REGATA DA REDENÇÃO TEM MAIS UMA EDIÇÃO DE SUCESSO
Foi realizada no dia 28 de maio a primeira regata de veleiros de Oceano do Calendário
Oficial do Aratu Iate Clube: a 35ª Regata da Redenção. O evento partiu das
imediações do clube rumo à Ilha de Bom Jesus dos Passos e foi um grande sucesso tanto em mar, como em terra - apesar do pouco vento na chegada, exigindo muita
perícia dos comandantes. A premiação aconteceu na subsede de Loreto, com mais de
150 participantes e uma bela confraternização.
Vale destacar o fato inusitado que aconteceu durante a regata, com um pedido de
casamento do sócio Eduardo Costa à sua noiva Marina, através de uma pintura feita
na Vela Balão, esbanjando muita criatividade! Desejamos felicidades ao novo casal!

XXXV REGATA DA REDENÇÃO
RESULTADOS

www.aratuiateclube.com.br
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MUITO ROMANTISMO E ANIMAÇÃO NO JANTAR DOS NAMORADOS
No último dia 11 foi realizado no nosso clube o jantar dos namorados, sucesso total de animação e de
público, mais de 65 casais se divertiram bastante até o amanhecer do dia 12. A organização de Dra.
Kelma (Nautilus) foi impecável, fez um brilhante trabalho junto com outras sócias e toda a equipe de
colaboradores do clube. Durante o jantar foram servidos deliciosos crepes e uma paella para finalizar a
noite.

REGATA DE CASAIS: OS EVENTOS SOCIAIS MELHORANDO A
CADA DIA NO AIC
Sábado, dia 11 de junho, também aconteceu a Regata de Casais 2022, muita descontração e
competitividade na raia entre os 32 barcos participantes, o pouco vento no dia exigiu bastante
técnica dos casais. Durante o por-do-sol foi realizada a premiação das diversas classes e mais uma
vez o AIC inovou, substituindo os tradicionais troféus por um kit de acessórios para vinhos.

www.aratuiateclube.com.br
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DIA: PONTE E SISTEMA ELÉTRICO
Continuando com o plano de manutenção preventiva das
instalações do Aratu Iate Clube, nos últimos dias foi
efetuada uma grande intervenção de recuperação.
A área abrangida foi a parte inferior das vigas de
sustentação da ponte e a substituição das madeiras de
sustentação do piso em alguns módulos do Píer 2. Devido
à queda constante em virtude da oxidação dos cabos
elétricos, está previsto ainda em junho, a substituição de
todo o cabeamento do Píer 1.

DESCARTE DE BANDEIRAS ESTRAGADAS DEVE OBEDECER RITUAL
Algumas pessoas desconhecem, mas existe um ritual (Lei) para o
descarte adequado das bandeiras nacionais estragadas. Elas
devem ser delicadamente dobradas e guardadas até o dia 19 de
novembro para serem incineradas durante a cerimônia do Dia da
Bandeira.
Aderindo à campanha promovida pela CPBA, o AIC estará
guardando as bandeiras dos sócios na secretaria do clube e
realizando a referida cerimônia em parceria com a CPBA.
Colabore com essa iniciativa, vamos respeitar um dos belos
símbolos da nossa ¨pátria amada¨.

www.aratuiateclube.com.br
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AIC ESTREITA PARCERIA DE DIVULGAÇÃO COM A BAND BAHIA
PARA A REGATA ARATU-MARAGOJIPE

Na última terça-feira (14), foi realizado na sede da BAND BAHIA, em Salvador, o lançamento da 53ª
Regata Aratu-Maragojipe, onde foi oficializada a parceria da BAND como emissora oficial da Regata.
Na oportunidade, estavam presentes o Diretor da emissora, Sr. Augusto Correia Lima, o Sr.
Edmilson Vaz, Diretor Comercial da BAND e BANDNEWS, o Comodoro do Aratu Iate Clube, Clube
Pedro Mutti, o Diretor Lucio Bahia e o Gerente André Costa. Foi apresentada por Marcelo Fróes, da
Via Náutica Consultoria e Eventos, toda a programação da Aratu-Maragojipe para empresas,
entidades parceiras e potenciais patrocinadores do evento.
Também estiveram presentes a Chefe de Gabinete da SETUR/BA, Giuliana Brito, representando o
Secretário Maurício Bacelar, o Prefeito de Simões Filho, Diógenes Tolentino (Dinha), acompanhado
do vice Sid Serra, da Secretária de Esportes, Sirliane Ribeiro, do Secretário de Turismo, Joel
Cerqueira, e o Diretor de Obras da EMBASA, Sr. Carlos Ramirez, representando o presidente
Rogério Cedraz. Com mais este passo, o AIC segue implementando melhorias e novidades em sua
maior regata, que este ano promete grandes emoções. A competição larga no dia 27 de agosto e
já conta com cerca de 40 barcos inscritos de diversas partes do país, além de um estrangeiro.
Garanta sua inscrição com descontos promocionais no www.aratumaragojipe.com.br!
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CONHECENDO NOSSA EQUIPE

Nilson Carvalho
Nilson José Almeida Carvalho (Nengo), nosso Auxiliar de Supervisão, completará no dia
01/11/22, 14 anos de prestação de serviços ao Aratu Iate Clube. Iniciou suas atividades
como Auxiliar de Serviços Gerais, e atualmente, exerce do cargo de Auxiliar de Supervisão
e Manutenção Elétrica. Se considera uma pessoa feliz, prestativa e trabalhadora. Nas
horas vagas, gosta de pescar e brincar com a família, a esposa Damaras Costa, e os filhos
Cauã (18), Deividi (16) e Eloh (2).
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