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18º FESTVELA – REGATA PARATY - ANGRA 
11 de Dezembro de 2021 

 
ORGANIZAÇÃO 

ICAR - IATE CLUBE DE ANGRA DOS REIS 
 

APOIO 
FARVO - FLOTILHA DE ANGRA DOS REIS DE VELEIROS DE OCEANO 

IMS NAUTICA 
TINTAS INTERNATIONAL 

TLALOC 
Marina FAROL DE PARATY 

ARMAZEM DO MAR – PARATY 
MARGARIDAS CAFÉ – PARATY 

CASA COUPÊ RESTAURANTE - PARATY 
 
 

5º AVISO DE REGATA 
 

CLASSES CONVIDADAS: APS, RGS e Cruzeiro (*), MULTICASCOS.  
 (*) Os barcos CRUZEIRO que indicarem explicitamente na ficha de 
inscrição “SEM BALÃO” estão declarando que não usarão balão ou 
gennaker durante a regata e terão um bônus de 5% no FCT. 
 

LANCHAS TAMBÉM ESTÃO CONVIDADAS até o limite de 10. 
 
 
PERCURSO: Percurso único para todos os barcos inscritos com 
aproximadamente 16 NM:  
 
LARGADA: Proximidades da Ilha Rapada, prevista para 10:30hs e e 
chegada próxima e no través da Ilha Pau a Pino, entre a Ilha e a Ponta 
Grossa.  

INSCRIÇÕES: LIMITADAS A 50 VELEIROS: 

PREÇO (*) DATA DA INSCRIÇÃO 
  

  
 R$ 150,00 / TRIPULANTE  De 1 a 10/12 
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INSCRIÇÕES DE LANCHAS  LIMITADAS A 10  

PREÇO (*) DATA DA INSCRIÇÃO 
  
  

R$ 115,00 / TRIPULANTE De 1 a 10/12 
 
(*) Direito à feijoada, bebidas e uma camiseta por tripulante.   
OBS: Tripulantes com idade até 10 anos, inclusive, (que não tenham 11 
anos) pagarão metade do valor. (comprovação poderá ser solicitada) 

LOCAIS DE INSCRIÇÃO: 

 ICAR (Sede) - Tel.: (24) 3377-0097 / Email: sede@icar.com.br  
 TLALOC – Marina Bracuhy c/ Dalmo – Tel.: (24) 3363-1024 
 SHIP’S CHANDLER NÁUTICA – Parati com Benoit – Te.: (24) 3371-

3030 
 INTERNET – pelo site www.farvo.org 

 
O pagamento das inscrições deverá ser feito através de cheque 
nominal ou depósito a favor de IATE CLUBE DE ANGRA DOS REIS no 
Banco Itaú,  Agencia: 0678,  Conta Corrente: 48220-9, CNPJ 
30.321.012/0001-89. 
 
A comprovação do depósito efetuado deve ser enviada, em conjunto com 
a indicação do nome da embarcação e o número de tripulantes, para o 
email: sede@icar.com.br. 
 
A ordem de inscrição será dada pela data e hora do depósito. 
 
 
PREMIAÇÃO: 
 
Haverá uma feijoada  (com canoas de cerveja e refrigerantes) na varanda 
do ICAR que terá início assim que os primeiros barcos e seus 
tripulantes  começarem a desembarcar.   
 
A premiação será feita assim que os cálculos estiverem concluídos e não 
deverá ultrapassar as 20:00h.  
 
Os veleiros que quiserem pernoitar, poderão utilizar os vestiários do clube 
para banho, sauna e o restaurante para café da manhã de domingo.    
 
Haverá barco de apoio para embarque / desembarque até as 24:00h do 
dia da regata e após as 8:00h do dia seguinte ao da regata. 
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EM PARATY: Tarde/noite de véspera da regata. 
 
Os barcos poderão ficar fundeados na Marina Farol de Paraty (S 22º 13’ 
54.68”   W 44º 41’ 41.64”), onde haverá um bote de apoio para ida e volta de 
terra das 17:00hs de 10/12 até 01:00h de 11/12 e das 8:00hs as 9:30hs de 
11/12.   A estrutura em terra da Marina poderá ser utilizada (banheiros, 
vestiários).  Quem quiser ao invés de ficar fundeado, ficar no píer da marina 
terá um preço especial para o evento de R$100,00 pelo pernoite de sexta para 
sábado, entretanto há poucas vagas disponíveis no píer e a negociação e 
reserva é feita diretamente com a Marina via e-mail: 
adm@faroldeparaty.com.br  
 
Informando ainda, que a reserva para a vaga em píer flutuante será aceita até a 
data de 30 de novembro de 2021.  Após o período será cobrado o valor de 
tabela vigente. O uso do estacionamento terá a cobrança dos veículos de 
acordo com a tabela de nossos clientes. 
 
O restaurante Armazém do Mar localizado na Marina dará um desconto de 10% 
para o consumo que for pago em dinheiro ou 5% em cartão de débito. 
 
Os restaurantes Margaridas Café e Casa Coupê Restaurante, darão um desconto 
de 15% no valor da conta. 
 
IMPORTANTE:  EM PARATY OS RESTAURANTES ESTÃO EXIGINDO 
CERTIFICADO DE VACINAÇÃO 
 
 


