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Olá, amigos leitores!

Tenho a maior satisfação de poder fazer parte da primeira feira dedicada à vela do Brasil, o 
VelaShow. Com ampla experiência no segmento de grandes  exposições e feiras, nossa equipe 
resolveu empreender no mundo da vela, pois o Brasil é o país que tem a maior costa do mundo e 
cota com profissionais da área náutica de excelência, sem contar os velejadores que em todas as 
olimpíadas e pan-americanos nos honram com medalhas e resultados expressivos.

Nós idealizamos um evento especializado para o setor de vela. Hoje nós entendemos que existem 
vários eventos náuticos bons, que falam da cultura marítima. Mas exclusivamente voltado para vela, 
da construção naval amadora e profissional, para velejadores, não existia!

Desembarcamos em Itajaí (SC) com o VelaShow, justamente no Centreventos Governador Luiz 
Henrique da Silveira, mesmo local das três edições da Volvo Ocean Race - 2012, 2015 e 2018 e 
da Transat Jacques Vabre de 2013 e 2015. Como é sabido, Itajaí tem despontado como um dos 
principais polos de vela. Recebeu a Volvo Ocean Race e outras regatas importantes e apenas na 
última edição da Volta ao Mundo, Itajaí atraiu mais de 400 mil pessoas à stopover e gerou mais de 
R$ 80 milhões para a economia da região. Quando chegamos aqui ficamos impressionados! Tem 
uma importância grande no estado e até no Brasil. A estrutura hoteleira é excelente, além de ter 
um aeroporto de Navegantes próximo à cidade de Itajaí.

O evento ganhou apoio de velejadores e estaleiros de ponta do Brasil, além da CBVela - 
Confederação Brasileira de Vela. A ANI (Associação Náutica de Itajaí) fará toda a coordenação da 
parte esportiva. A cidade tem uma força muito grande na área esportiva. Trouxemos as regatas 
como atração. Logicamente irá ajudar a divulgar o evento e fomentar o esporte. As associações têm 
nos orientado a construir um evento de qualidade. Queremos que tenha regatas com ótimo nível 
técnico. Os congressos e workshops técnicos também têm importância. Nós pretendemos atender 
o público de uma forma bem ampla.

O evento VelaShow conta com o apoio de diversas instituições e associações do setor, como 
a Confederação Brasileira de Vela, a Federação Náutica Catarinense, a Marina Itajaí, o Instituto 
Brasileiro de Ciências Náuticas (IBCN), a Associação Brasileira de Velejadores de Cruzeiro (ABVC), 
ACATMAR Associação Náutica, Viva Itajaí, Associação Brasileira de Kitesurf (ABK), Secretaria 
Municipal de Turismo de Itajaí, AVESAL, Associação Náutica de Itajaí (ANI), SAILBRASIL, Associação 
de Parapente de Itajaí e Região, Clube Náutico Cruzeiro do Sul, Iate Clube de Santa Catarina Veleiros 
da Ilha e Anuário Brasileiro de Vela.

Bons ventos!
Edilberto Almeida, diretor comercial da Vela Show

CARTA DO ORGANIZADOR



A Vela Show tem como objetivo fomentar 
o desenvolvimento cultural e de negócios 
através do encontro de diversos profission-
ais, praticantes e amantes que compõem o 
setor de vela e esportes náuticos. 
Organizada pela Cardoso Almeida, a fei-
ra divulgará as novas tendências e o que 
o setor possui de melhor em produtos, 
serviços e treinamentos, além de promover 
amplamente a cultura da vela, encorajando 
assim novos adeptos e ampliando cada vez 
mais o setor.
O evento oferecerá aos velejadores, atletas 
e apaixonados pelo mar, a oportunidade de 
acesso à cases, personagens e atrações do 
segmento. 
Entre os setores envolvidos no evento estão 
estaleiros, lojas de serviços, fabricantes e 
fornecedores de peças e acessórios, escolas 
de treinamento, venda e locação de veleiros 
e equipamentos náuticos, entre outros. 
O evento tem como público-alvo vele-
jadores, praticantes de esportes náuticos, 
simpatizantes com o setor, estudantes e 
professores de vela, compradores, atletas e 
influenciadores no segmento. A Vela Show 
conta com o apoio institucional de enti-
dades governamentais, como a Prefeitura 
Municipal de Itajaí, e entidades diretamente 
ligadas ao setor, como a Associação Náuti-
ca Itajaí (ANI). 

A Cardoso Almeida realiza eventos interna-
cionais há 12 anos, como a ExpoElevador, 
hoje a maior feira de negócios do setor da 
indústria de elevadores e escadas rolantes na 
América Latina, e a FeiMóbili – Feira Nacional 
da Indústria Moveleira, realizada anualmente 
na cidade de São Paulo. 
Os eventos que a Cardoso Almeida organiza 
têm apoio de renomadas instituições nacio-
nais e internacionais, como a AEM – Asso-
ciação de Elevadores do Mercosul, AURE-
SIDE – Associação Brasileira de Automação 
Residencial, CAFAC – Cámara Argentina de 
Fabricantes de Ascensores y sus Compo-
nentes, Câmera de Comércio da Alemanha, 
Câmera de Comércio da Espanha, CREA, SE-
BRAE, Seciesp – Sindicato das Empresas de 
Elevadores de São Paulo, SENAI, VFA-Interlift 
– Associação Alemã de Tecnologias para El-
evadores, entre outras. 
Somos uma empresa de eventos, e ao con-
hecer a lacuna existente no setor de vela, 
optamos por abraçar mais este desafio. Re-
alizar um grande evento para o setor, unindo 
o que há de melhor, com emoção, entreteni-
mento e muito amor.

A VELA SHOW A CARDOSO ALMEIDA





Um dos principais locais de eventos de 
Santa Catarina, o Centreventos Governador 
Luiz Henrique da Silveira tem infraestrutura 
multifuncional para a realização de feiras e 
encontros de negócios de todos os tipos e 
formatos.
Com área total de 19 mil metros quadrados, 
o espaço fica localizado a 20 minutos do 
aeroporto de Navegantes e próximo à rede 
hoteleira e praias da cidade. Localizado às 
margens da
foz do Rio Itajaí-açu, o local foi estrategi-
camente escolhido para sediar a primeira 
edição da Vela Show por permitir acesso 
pelo mar.

CENTREVENTOS 
GOVERNADOR 

LUIZ HENRIQUE DA 
SILVEIRA



Erguida no encontro do Rio Itajaí-Açu com o mar, 
Itajaí fica situada no litoral norte de Santa Catari-
na, estado da região sul do Brasil. Colonizada por 
portugueses, no século XVIII e alemães no século 
XIX, a cidade tem desde os seus primórdios uma 
forte ligação com a navegação e hoje abriga um 
dos maiores complexos portuários do país. O Por-
to de Itajaí é o segundo porto brasileiro em mov-
imentação de cargas em contêineres. É também o 
maior exportador de carnes congeladas do Brasil. 
E é a sede internacional da segunda maior em-
presa do mundo em alimentos.

Itajaí é conhecida como a capital brasileira da 
pesca. Abriga cerca de 50 empresas beneficiado-
ras que produzem mais de um milhão de latas 
de sardinha e atum por dia. São 250 armadores 
e uma frota 500 barcos que respondem por 20% 
da produção brasileira de pescados, estimada em 
500 mil toneladas ao ano. 

A cidade ergueu o único píer turístico da região 
sul do Brasil que possui alfândega e, portanto, 
permite a atracação de navios de cruzeiros marí-
timos internacionais. Nas águas abrigadas do Rio 
Itajaí, os turistas descem no centro da cidade.

ITAJAÍ





PROGRAMAÇÃO

19.04
9h às 12h
Entrega dos kits da Regata de Monotipo na Secretaria 
da ANI - Associação Náutica de Itajaí
13h
 Regatas de Monotipos
12h
Entrega dos kits da Regata Oceânica aos 
comandantes das embarcações na Secretaria do 
Centreventos
19h
Recepção no Centreventos dos participantes das 
regatas de monotipo e do velejaço
20h
Cerimônia de premiação da regata de monotipos

20.04
12h
Reunião de comandantes para informações extras
14h
Regata Oceânica
17h30
Hora limite de chegada
19h
Recepção no Centreventos
20h
Cerimônia de Premiação

AVISO DE REGATA
Clique AQUI para fazer o download

https://velashow.com/regatas/


A VelaShow é muito mais que uma fei-
ra com expositores, é um evento para 
todos os velejadores. Tem como um 
dos objetivos estimular a prática do 
esporte de Vela e é fundamental con-
templar quem está iniciando, jovens 
atletas que estão dando os primeiros 
passo na classe iniciante de Optmist. 
Para isto a VelaShow e a Associação 
Náutica de Itajái – ANI irão organizar 
uma regata de Optmist dedicada as 
escolas de vela e a atletas sem filiação 
interessados em competir.

OPTMIST
19.04

IBIS RUBRA
19.04

A VelaShow também incentiva a con-
strução naval amadora, e os  IBIS RU-
BRA (SHELLBACK DINGHY), veleiros 
de madeira construídos no projeto 
da Associação Náutica de Itajaí – ANI, 
representarão a categoria com uma 
regata dedicada a eles.

VELA SHOW
20.04

Para prestigiar os veleiros de oceano 
participantes e presentes no evento 
haverá a Regata VelaShow. Regata 
de raia em frente as belíssimas praias 
de Itajaí, será uma grande confrater-
nização, agregando os regateiros e 
também aqueles iniciantes nas com-
petições de vela ocêanica.



A VelaShow será o ponto de chegada do Vele-
jaço, flotilha de veleiros vindos de Florianópo-
lis e São Francisco do Sul com destino a Itajaí 
para participação no evento. 

O Velejaço será aberto no dia 18.04 à noite, 
com duas confraternizações simultâneas para 
os velejadores em Florianópolis e São Francis-
co do Sul. No dia seguinte, logo pela manhã, 
as flotilhas largarão das duas cidades rumo a 
Itajaí. 

A recepção do Velejaço será realizada no 
pavilhão do Centreventos Governador Luiz 
Henrique da Silveira, em Itajaí, em área res-
ervada no mezanino. Após a recepção estes 
velejadores subirão no palco exclusivo da Ve-
laShow para recebimento de certificados de 
participação e confraternização com o público 
do evento.

VELEJAÇO





BETO PANDIANI

19.04

ADRIANO PLOTZKI 
E ALINE SENA

19 e 21.04

VILFREDO 
SCHURMANN

20.04

BETO TOLEDO E 
THAIS CAÑADÓ

21.04

“Os naufrágios normalmente 
acontecem quando subesti-
mamos os sinais, e quando 
superestimamos nossas cren-
ças.”

Ele nasceu na cidade de Santos, 
litoral de São Paulo. Tem 56 anos 
de idade e 19 anos de aventuras 
em alto mar a bordo de catama-
rãs sem cabine. É filho de Corrado 
Pandiani, velejador italiano com 
prêmios nacionais, internacionais 
e personagem principal de impor-
tantes capítulos na história da vela 
mundial.

“O que descobrimos com a 
simplicidade e o mar.”

Há quatro anos entrevistando 
pessoas que largaram a cidade e 
resolveram morar no mar, Adria-
no Plotzki e Aline Sena do #SAL 
resumem algumas crenças e com-
portamentos diferentes que trazem 
algum oxigênio para a vida na terra 
também.

“A Tubolit – Resinas e Massas 
Epóxi – em parceria com a 
Catarina Náutica tem o praz-
er de trazer ao VelaShow a 
palestra com o Capitão Vilfre-
do Schurmann, com o tema: 
Construção do Veleiro Kat”

A família Schurmann é uma família 
brasileira famosa por velejar ao 
redor do mundo. Foi a primeira 
família brasileira a circunavegar o 
mundo em um veleiro.

HÁ MARES QUE VEM PARA O 
BEM – A mudança de vida de 
São Paulo para morar a bor-
do de um veleiro e viajar pelo 
mundo.

Numa vídeo conferência, Beto To-
ledo juntamente com sua esposa e 
seu cão Google, do outro lado do 
continente estará disponível em 
vídeo conferencia para responder 
e interagir com os participantes da 
VelaShow.

Horário: 09h às 10h30 Horário: 10h45 às 12h15 (dia 19)
                     9h às 10h30 (dia 21)

Horário: 09h às 12h Horário: 10h45 às 12h





19.04
Horário: 14h às 15h
Como realizar o seu sonho de morar a bordo de um 
veleiro
Denilson Fuchs – Vela e Aventura

Horário: 15h30 às 16h30
Dicas essenciais para comprar um veleiro
Marcelo Visintainer Lopes – Escola de Vela Oceano

Horário: 17h às 18h
Teoria básica de vela para iniciantes
Marcelo Bonilla – Velejador Escola

20.04
Horário: 15h30 às 16h30
Pintura de Antiincrustante da Embarcação: cuidados e 
dicas
Roberto Deschamps – Catarina Náutica

Horário: 17h às 18h
Modelagem 3D do Casco de Um Veleiro
Luiz Felipe S. Guaycuru de Carvalho – BRANA Projetos Navais  

Horário: 14h às 15h
Navegação Eletrônica para Velas
Flávio Ramires (ACATMAR/Navegantes do Sul)

21.04
Horário: 14h às 15h
Limpeza e conservação interna e externa de veleiros de 
cruzeiro usando produtos ecoeficientes.
Marcelo Huertas – Catarina Náutica





ANI

Anuário Brasileiro de Vela

Artesania

BeBlue Sailing Brasil

Boat’n Box

Catamaran Amelia

Catarina Náutica

Copper Coat

CS Yacht

Equinautic

Espaço Velejar Vela

Estaleiro Kalmar

Federação Náutica Catarinense

Flash Veleiros

Grupo Fun

Grupo Sailing

Hidroglassrio

Jettdeck

Kontiki

EXPOSITORES

Lagoon

Mar e Vento

Marina Itajaí

Marinha do Brasil

Nautibelle

Nautos

Naval Care

Oceano Escola de Vela

RKR Seguros

RocaAnkora

Sailing Sense

Sailing Team Itajaí

Superscape Viagem e Tour 

Vela e Aventura

Veleiros MJ

Velejador Escola

Tom & Cat

Yanmar



Durante a realização da Vela 
Show, no Centreventos, acon-
tece o Itajaí Beer Fest, uma 
área gourmet que contará 
com cervejarias artesanais, di-
versas opções gastronômicas, 
música e muito mais.

ÁREA 
GOURMET





HOSPEDAGEM 
EM VELEIRO

Uma exclusividade foi criada na VelaShow: os 
amantes da Vela poderão hospedar-se num 
dos veleiros cadastrados pelo evento, para 
aproveitar de maneira ainda mais intensa as 
regatas, palestras, workshops e outras ativi-
dades.



DIGITAL INFLUENCER

APOIADORES



Agência de comunicação
FLAVIO PEREZ 
flavio@onboardsports.net
+5511999498035


