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O Jangadeiros, um dos mais 
tradicionais clubes náuticos do 
País, acaba de completar 74 anos 
de atividades além de celebrar os 
40 anos da sua Escola de Vela Bar-
ra Limpa, pioneira no Rio Grande 
do Sul e uma das mais comple-
tas instituições de ensino náutico 
do Brasil.

Em mais de sete décadas, 
a instituição organizou e sediou 
uma série de campeonatos mun-
diais, sul-americanos e brasileiros. 
Participou das Olimpíadas de Mon-
treal, Los Angeles, Sidney, Atenas, 
Pequim e Londres.

Em 2004 e 2008, integrou a 
equipe brasileira, concorrendo em 
três classes. Em Pequim, o clube 
conquistou a medalha de bronze 
na Classe 470, com a dupla Fernan-
da Oliveira e Isabel Swan, primei-
ra medalha olímpica da vela femi-
nina do Brasil.

O clube possui também nove 
títulos mundiais em quatro classes, 
conquistou três medalhas de ouro, 
uma de prata e uma de bronze em 
Jogos Pan-americanos, venceu por 
duas vezes o Campeonato do He-
misfério Ocidental da Classe Sni-
pe e ganhou por 36 vezes o Cam-
peonato Sul-Americano em oito 
classes. Da sua Escola de Vela, se 
formaram atletas como a Fernan-
da Oliveira, que em 2016 está indo 
para a sua quinta Olimpíada junto 
com Ana Barbachan, Alexandre 
Paradeda, 10 vezes campeão bra-
sileiro, e talentos jovens como Ga-
briel Kieling, Fábio Pillar, Tiago Bri-
to, Lucas Mazin e Átila Pelin.

Para seguir incentivando a 
qualificação dos seus atletas, o 
Jangadeiros participou, junto à 
Confederação Brasileira de Clubes, 
por meio de edital, do projeto Pre-
parando o Futuro Olímpico. Dos 27 

clubes que conseguiram este in-
centivo, o projeto do Jangadeiros 
foi o melhor avaliado.

A partir de 2016, estará capa-
citado com mais de 35 embarca-
ções para as classes Optmist, La-
ser, 29er e Hobie-Cat, além de uma 
série de novos equipamentos. “Os 
jovens iatistas que sonham com 
ideais olímpicos podem ter a cer-
teza de que contarão com material 
de competição como nunca antes 
na história do Jangadeiros, diz Ma-
nuel Ruttkay Pereira, comodoro 
do clube. E acrescenta: “Temos a 
vocação de um clube competidor, 
mas a grande missão da nossa Es-
cola de Vela é estimular o amor 
à arte de navegar para sócios e 
não sócios”.

Além de toda a vocação para 
o esporte náutico, o Jangadeiros 
é uma ótima opção de lazer e 
um dos cartões postais mais be-
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Ana Barbachan e Fernanda Oliveira vão em busca de medalhas   

los de Porto Alegre. Unindo na-
tureza e boa gastronomia, o vi-
sitante tem a oportunidade de 
usufruir do ambiente acolhedor 
do restaurante Pimenta Rosa, 
com o seu farto e variado buffet 
no almoço e uma seleção de pra-

tos à la carte, no jantar.

Informações adicionais: O clube 
localiza-se na rua Ernesto Paiva, 

139, em Porto Alegre.  
Telefone: (51) 3268-0080  

Site: www.jangadeiros.com.br

A maioria das pessoas com 
dívidas em atraso pretende co-
locar em dia o pagamento até o 
final deste mês para resgatar o 
acesso ao crédito. É o que mostra 
uma pesquisa feita pela empresa 
de consultoria Serasa Experian. 

Dos 8.288 consumidores ouvidos, 
67% disseram que planejam en-
trar o ano novo sem dívidas. No 
estado de São Paulo, 72% dos con-
sultados manifestaram o desejo 
de sair da lista de inadimplentes.

A especialista em relações 

CONSUMO

Inadimplentes querem acabar o ano sem dívidas
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Objetivo é acertar as contas e entrar 2016 com crédito para compras

com os consumidores da Serasa, 
Karla Longo, afirmou, por meio 
de nota, que a preocupação com 
as contas de começo de ano, a ne-
cessidade de obter crédito para 
honrar as despesas de janeiro e, 
mesmo a vontade de deixar as dí-
vidas atrasadas no “ano velho”, 
são algumas das razões que mo-
tivam os consumidores a regula-
rizar a vida financeira antes da 
virada. Karla advertiu para a ne-
cessidade de prudência por par-
te desses devedores. “Na ânsia 
de sanar o orçamento, o inadim-
plente não deve ser seduzido por 
propostas milagrosas, que prome-
tem a retirada do nome do cadas-
tro por meios não convencionais”, 
observa Karla.

Segundo a especialista, al-
gumas alternativas podem levar 
o inadimplente a ter uma dívida 
ainda maior. “Há casos de empre-
sas que se oferecem como inter-

mediárias para a renegociação da 
dívida, cobrando pelos serviços, 
o que aumenta o valor da dívi-
da. Isso quando não desapare-
cem sem fazer a quitação do dé-
bito”, citou.

Para ela, a atitude mais sensa-
ta é tentar uma renegociação dire-
to com a empresa credora. Ela in-
forma que por meio da página da 
Serasa Experian, o consumidor 
pode ter acesso ao serviço Lim-
pa Nome On-line, disponível 24 
horas todos os dias do ano. Nes-
se espaço, tem a participação de 
muitas empresas de diferentes se-
tores, que oferecem descontos es-
peciais para quem quer negociar.

O endereço eletrônico é 
www.serasaconsumidor.com.br/
limpa-nome-online. É só preen-
cher um cadastro que os interes-
sados serão direcionados à página 
onde estão relacionadas as empre-
sas do Limpa Nome On-line.

Em contrapartida, as tran-
sações com cartões de crédito e 
débito devem chegar a R$ 1,08 
trilhão este ano, de acordo com 
projeção da Associação das Em-
presas de Cartões (Abecs), o que 
representa crescimento de 8,8% 
em relação ao valor das transa-
ções de 2014. Para o próximo ano, 
a associação espera crescimento 
de 6,5%, o que totalizaria R$ 1,15 
trilhão em compras.

Pelo levantamento da Abecs, 
os brasileiros movimentaram  
R$ 267,8 bilhões em compras com 
cartões de crédito e débito apenas 
no terceiro trimestre deste ano, o 
que representou aumento de 8,1% 
em relação ao mesmo período do 
ano passado. As compras com 
cartão de crédito feitas nesse pe-
ríodo somaram R$ 168,5 bilhões 
(alta de 5,6%). O total de compras 
com cartão de débito foi R$ 99,3 
bilhões (alta de 12,6%).


