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DIRETORIA 
 
 
 
Durante a Semana da Búzios Sailing Week, houve uma reunião/café da manhã entre os 
proprietários presentes na cidade. Estavam lá: Geraldo Low Beer(WIKI-WIKI), Luiz 
Carlos Simao(ALUCINANTE), Lunardelli e Guilherme(MARLIM), ambos da Escola 
Naval, Luiz Lucena e Renato(TROOP), Georg Ehrensperger(ODOYA) e Marcos 
Soares(CAPIM CANELA III). 
 
Conversou-se sobre o atual calendario da classe, levantando-se questoes como a Regata 
Santos Rio, que faz parte do Circuito Rio, e  se esta faria parte tb do ranking da classe. 
Ficou acordado que a regata faz parte e tem peso neste caso como todas as outras. 
 
Lembrando o nosso calendario oficial de 2002, sao os seguintes campeonatos: 
- Buzios Sailing Week 
- Semana de Vela de Ilha Bela 
- Circuito de Bracuhy(owner-driven) 
-Circuito Rio 
 
Foi levantado e aprovado o descarte de 05 regatas no total para o ranking da classe, 
podendo eliminar até um campeonato inteiro durante o ano. 
 
Outro ponto acordado foi a substituicao para o proximo ano do Circuito de Bracuhy pelo 
Circuito de Salvador no periodo de 25 a 28 de janeiro de 2003. E logo em seguida a 
realizacao do Campeonato Brasileiro da Classe First 40.7 na mesma cidade. 
 
A principio o calendario para  o ranking d e 2003 ficara: O Circuito de Salvador, a Buzios 
Sailing Week, a Semana de Vela de Ilha Bela e o Circuito Rio. 
 
Houve uma votacao para a substituicao do vice presidente, e o sr. Mario Maia  foi 
escolhido. 
 
O Sr. Marcos Soares se comprometeu junto a todos a comparar os certificados de 
medicao da ABVO em mesmas bases de peso de tripulação, e assim levantar diferencas 
entre os barcos, com o objetivo de otimizar a classe junto à IMS  e principalmente 
diminuir diferenças nas regatas bico de proa , que è o que mais nos interessa! 
 



Discutiu-se ainda uma proposta do Geraldo de baixar o peso da tripulação máximo, mas 
não houve consenso, permanecendo em 900 kg. 
 
 
Se tirou um perfil  de interesse da classe, para futuras negociacoes com patrocinadores, e 
como seria utilizada tal verba se conseguida. A principio seriam pagas todas as despesas 
da classe First 40.7, e o restante seria repassado para as embarcações presentes ao 
evento patrocinado, rateando em função das despesas incorridas. 
 
 
 
 
 

BÚZIOS SAILING WEEK 
 
 
 
A Classe First 40.7 deu um show de velejada a parte nas aguas de Buzios. Os 08 dos 
seus 11 barcos da flotilha nacional, mostraram pra que vieram: Competir e Ganhar. 
Sao barcos que velejam muito proximos o tempo todo durante as regatas. Em Buzios nao 
se tinha favoritos, cada regata era uma novidade, com ventos fracos ou fortes, com mar 
ou poucas ondas, percursos curtos ou longos, a classe First 40.7 se mantinha proxima 
entre eles e dos outros.  
 
Na Regata Rio/Buzios o Capim Canela III venceu com um tempo de 16:33:44. Com muita 
corrente e pouco vento. Marcos Soares e sua tripulacao liderou a regata do começo ao 
fim, levando o dois titulos de campeão no geral e na classe. Em 2o lugar  na classe First 
40.7. ficou o ASBAR III e em 3o. o WIKI WIKI.. 
"O barco nao necessita necessariamente de uma tripulacao de feras, o barco e facil de 
manobras. A tripulacao precisa estar apenas entrosada." declara Geraldo Low Beer 
comandante do barco WIKI WIKI, que venceu a 1a. regata da Buzios Sailing Week. 
 
A segunda regata da Buzios Sailing Week  foi uma regata de 25 milhas nauticas, com o 
contorno na Ilha do Breu em Cabo Frio. Tiveram momentos de muito vento, e os 40.7 
tiveram um disputado ultimo contra vento, principalmente entre os cinco da frente mais 
especificamente entre o Capim Canela III  e o Odoyá. 
A chegada foi de traves, com mais ou menos 15 nòs, e a diferenca entre 1º . lugar  e o 5º. 
foi de 1’ e 40 “. 
 
No terceiro dia houveram duas regatas, uma de pequena e a outra de medio percurso 
terminando no clube. Na segunda boia da 2ª regata  o barco WIKI WIKI numa manobra 
arriscada teve sua genoa danificada tendo que se retirar da mesma 
 



O Campeão da Classe First 40.7 na Búzios Sailling Week foi o veleiro CAPIM CANELA 
III comandado por seu proprietário, Marcos Soares. Parabéns em nome da classe pelo 
seu desempenho e garra, e a toda a sua tripulação.  
 
A Classe conseguiu atrair nomes muito renomados da vela nacional e até mesmo de fora, 
alguns destaques foram: 
 
Marcos Soares,João Signorini, Robert Scheidt, Alex Welter, Claudio Bieckarck, Torkel e 
Gabriel Borgstrom, John King, Daniel Wilcox, Alan Adler e outros. 
 
O próximo encontro da classe First 40.7 será na Semana de Vela de Ilha Bela, nos dias 20 à 
26 de julho em Ilha Bela – São Paulo. 
 
Breve faremos um site da classe First 40.7 com as  fotos da Búzios Sailing Week. 
 
 
 

DIVERSOS 
 
 
Continua sendo cobrada a taxa referente a jóia anual da classe First 40.7 para aqueles que 
permanecem em debito. Valor de R$ 2.000,00 ( Dois mil reais) 
Segue número da conta para depósito: 
 
GERALDO LOW-BEER 
BANCO BOSTON 
AGÊNCIA: 0066 – GÁVEA 
C/C: 41.8324.03 
Obs: Favor passar fax com o comprovante de depósito.  
        Fax: 021 – 2512-1746 
 
Os templates continuam a disposição dos proprietários dos barcos, no momento estão 
sendo utilizados no barco Boto. Os interessados favor entrar em contato para que 
possamos agendar o material para que todos possam se utilizar dos mesmos. 
 
O Newsletter número 08, para quem não teve a oportunidade de abrir e ler, vale lembrar 
que se encontram no interior do mesmo as prestações de conta trimestral da classe First 
40.7. 
Se você não recebeu favor solicitar. 
 
Contatos: Geraldo Low-Beer – Presidente da Classe 
                glowbeer@lowbeer.com.br  
 



 
 
 
 
 
 


