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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”
Texto republicado em razão de incorreção constatada na degravação da ata reunião de 28.3.2011

TÊNIS

CONSELHO DELIBERATIVO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições (Estatuto, art. 82, e Regimento Interno, art. 45)
e considerando as decisões tomadas nas reuniões
ordinária e extraordinária de 28 de março de 2011,
faz saber que o Colegiado aprovou:
• por unanimidade, o parecer da Comissão Fiscal
que recomenda a aprovação da Prestação de
Contas de 2010, apresentada pelo Conselho
Diretor;
• por unanimidade, o parecer da Comissão
encarregada de analisar o Regulamento de Uso
do Pilates, que recomenda a retirada de pauta
do referido Regulamento; e
• por maioria, o Regulamento dos Procedimentos
Disciplinares e Sancionadores da competência do
Conselho Deliberativo e do Conselho Diretor, com
os aprimoramentos introduzidos em Plenário,
conforme o texto seguinte:
Resolução do Conselho Deliberativo nº 001/2011
Aprovada na reunião extraordinária de 28 de março de 2011
Estabelece procedimentos disciplinares e sancionadores da competência do Conselho Diretor e do Conselho Deliberativo, nos termos do
art. 76, inciso XVII, in fine, do Estatuto do Iate
Clube de Brasília.
Art. 1º. Os procedimentos disciplinares e sancionadores relativos às atribuições do Conselho Diretor e
do Conselho Deliberativo (Capítulo VI, do Estatuto),
nas respectivas faixas de atribuições, são os estabelecidos nesta resolução.
Art. 2º. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de integrante do
quadro social que infringir normas estatutárias e
regulamentares.
Art. 3º. O processo disciplinar será conduzido pela
Diretoria Jurídica ou por Comissão composta de
três Conselheiros, respectivamente para os processos disciplinares de competência do Conselho Diretor e do Conselho Deliberativo, designados pela
autoridade competente, que indicará, dentre eles,
o seu presidente.
§1º. A Comissão terá como relator um de seus integrantes, designado pelo seu presidente.
§2º. Não poderá participar de Comissão cônjuge,
companheiro ou parente do associado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau.
Art. 4º. A Diretoria Jurídica ou a Comissão exercerão suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação
do fato ou exigido pelo interesse da instituição.
Parágrafo único - As reuniões e as audiências da
Diretoria Jurídica ou das Comissões terão caráter
reservado.
Art. 5º. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
I. instauração, com a publicação do ato que constituir a Comissão;
II. inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;
III. julgamento.
Art. 6º. O prazo para julgamento do processo disciplinar pelo Conselho Diretor ou pelo Conselho Deliberativo não excederá 60 (sessenta) dias, contados
do recebimento da ocorrência ou da representação,
de acordo com o art. 46, §2º, do Estatuto do clube,
e art. 17, §2º, do Regimento Interno do Conselho
Deliberativo.
§1º. As reuniões da Diretoria Jurídica ou da Comissão serão registradas em atas que deverão
detalhar as deliberações adotadas.
Art. 7º. O processo disciplinar obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao associado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos a
ela inerentes.
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Art. 8º. A ocorrência ou representação contra o
associado integrarão o processo disciplinar, como
peças informativas da instrução.
Art. 9º. A Diretoria Jurídica ou a Comissão promoverão a tomada de depoimentos, acareações,
investigações e diligências cabíveis, objetivando a
coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a
técnicos e peritos, de modo a permitir a completa
elucidação dos fatos.

Art. 15. O indiciado que mudar de residência fica
obrigado a comunicar diretamente à Diretoria Jurídica ou à Comissão o lugar onde poderá ser encontrado, após a devida atualização junto a Secretaria
do clube (art. 40, IX, do Estatuto).
Art. 16. Achando-se o indiciado em lugar incerto e
não sabido, será citado por edital, publicado no boletim informativo do clube para apresentar defesa.
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 5 (cinco) dias úteis a partir
da publicação do edital.

Art. 10. É assegurado ao associado a quem se atribui infração das normas estatutárias ou regulamentares, bem como ao representante, o direito
de acompanhar o processo pessoalmente ou por
intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular
quesitos, quando se tratar de prova pericial.

Art. 17. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.

§1º. A Diretoria Jurídica ou o presidente da Comissão poderão denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum
interesse para o esclarecimento dos fatos.

Art. 18. Apreciada a defesa, a Comissão elaborará
relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se
baseou para formar a sua convicção.

§2º. A Diretoria Jurídica ou o presidente da Comissão indeferirão o pedido de prova pericial,
quando a comprovação do fato independer de
conhecimento especial de perito.

§1º. O relatório será sempre conclusivo quanto
à inocência ou à responsabilidade do associado.

§3º. O Comodoro e o Presidente do Conselho Deliberativo não poderão ser testemunhas nos processos disciplinares no âmbito do clube.
Art. 11. Poderão ser arroladas até 5 (cinco) testemunhas, sendo da responsabilidade da parte trazer
suas testemunhas para a reunião designada pela
Diretoria Jurídica ou pela Comissão.
§1º. Se a testemunha for empregado ou empregada do clube, a expedição da notificação será
imediatamente comunicada ao chefe do setor
onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.
Art. 12. O depoimento será prestado oralmente e
reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha
trazê-lo por escrito.
§1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente.
§2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios
ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação
entre os depoentes.
Art. 13. Concluída a inquirição das testemunhas, a
Diretoria Jurídica ou a Comissão promoverão o interrogatório do associado supostamente infrator, observado o procedimento previsto no artigo anterior.
§1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles
será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.
§2º. O procurador do associado poderá assistir
ao interrogatório, bem como à inquirição das
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas
perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém,
reinquiri-las, por intermédio da Diretoria Jurídica
ou do presidente da Comissão.
Art. 14. Tipificada a infração estatutária ou regulamentar, será formulada a indiciação do associado,
com a especificação dos fatos a ele imputados e das
respectivas provas.
§1º. O indiciado será notificado pela Diretoria Jurídica ou pelo presidente da Comissão, enviada a
notificação pelos Correios – ECT com Aviso de Recebimento (AR), para apresentar defesa escrita,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assegurando-selhe vista ou cópia do processo no setor competente, às expensas do indiciado.
§2º. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo
será comum.
§3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo
dobro para diligências reputadas indispensáveis.
§4º. Começa a correr o prazo para a defesa a partir da data de juntada aos autos do processo disciplinar do Aviso de Recebimento (AR) expedido
pelos Correios - ECT.

Parágrafo único - A revelia será declarada, por
termo, nos autos do processo.

§2º. Concluindo a Diretoria Jurídica ou o presidente da Comissão pela responsabilidade do associado, deverão indicar a norma estatutária ou
regulamentar infringida.
Art. 19. O processo disciplinar, com o relatório da
Diretoria Jurídica ou da Comissão, será remetido
ao Conselho Diretor ou ao Conselho Deliberativo,
conforme o caso, para julgamento, nos termos dos
respectivos Regimentos Internos.
Parágrafo único – Fica assegurado ao acusado ou
ao seu procurador o direito de manifestar-se no
seu julgamento.
Art. 20. As penas por infração às normas estatutárias ou regulamentares serão aplicadas ao associado segundo a gravidade da falta, observados os
seguintes critérios de gradação:
I. Advertência reservada, nas hipóteses menos
graves, se se tratar de infrator primário;
II. Suspensão de até 30 (trinta) dias, nas hipóteses
do art. 43, incisos I, V e VIII, do Estatuto;
III. Suspensão de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias,
nas hipóteses do art. 43, inciso VII, do Estatuto;
IV. Suspensão de 90 (noventa) dias a um ano, nas
hipóteses do art. 43, incisos II e IV, do Estatuto;
V. Suspensão de 120 (cento e vinte) dias a dois anos,
nas hipóteses do art. 43, inciso III, do Estatuto;
VI. Exclusão do quadro social, nas hipóteses do
art. 44, do Estatuto.

ACADEMIA

Iate recebe ITF Seniors de
Brasília 2011
De 25 a 30 de abril, o Iate Clube de Brasília sediará
uma das maiores competições do tênis mundial: o ITF
Seniors 2011, da International Tennis Federation. Na
ocasião, mais de 600 tenistas de diversos países disputarão nas nossas quadras este expressivo torneio, que
terá 20 chaves de 32 jogadores nas categorias 35, 40,
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e 80 anos, tanto masculinas
como femininas, nas modalidades simples e duplas.
As inscrições vão até esta quarta-feira (13/4), na Secretaria de Tênis.
O diretor de Esportes Individuais, Antônio Augusto
Pinheiro, destaca que grandes nomes do tênis disputarão os jogos durante a competição. “Nosso Clube se
sente honrado em reunir, pelo segundo ano consecutivo, os maiores nomes do tênis sênior do Brasil, além
de destaques sul-americanos, europeus e americanos.
Para reunir 600 tenistas não poderíamos prescindir de
uma perfeita parceria de coordenação e supervisão
do ITF, CBT e FTB com o Iate. Os nossos associados,
além de poder participar da competição, terão oportunidade de assistir a grandes partidas”, ressalta.

1ª etapa do Circuito Interno
define campeões
De 1º a 3 de abril, os tenistas do Clube disputaram
a primeira etapa do Circuito Interno 2011. Estão
previstas mais três etapas durante o ano. A premiação foi feita após a última partida, na Tribuna do
Tênis, e reservou momentos de descontração entre
os participantes. Confira quem levou a melhor na
1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classes masculino e na 2ª, 3ª e 4ª
classes feminino no www.iatebsb.com.br.

Novos aparelhos elípticos importados
Desde a última semana estão à disposição dos sócios do Iate mais dois
aparelhos elípticos importados de última geração. Agora, a Academia conta com seis equipamentos do tipo. A aquisição vai diminuir
os recorrentes transtornos existentes pela grande procura aos aparelhos. A compra foi feita em setembro de 2010, mas por problemas
ocorridos na importação pela empresa contratada, esses dois aparelhos somente agora foram entregues.

O termo elíptico origina-se do formato alongado dos pedais quando estão em movimento, proporcionando exercícios de esteira, step, bicicleta
ergométrica e aparelho de esqui, todos em um único aparelho.

Sunset Party,

NÁUTICA

a balada mais quente da cidade

Regata Aniversário Iate Clube
de Brasília.
Será neste final de semana a regata que comemora mais um
aniversário da nossa instituição. No sábado, os barcos optmist
entrarão na água às 13h, e os demais monotipos, às 14h. No
domingo será a vez dos veleiros de oceano, a partir das 10h. A
competição tem o apoio da Federação Náutica de Brasília.

Optimistas em água
internacionais
Os velejadores Gustavo Macêdo, Victor Abreu e Pedro Pagano
representarão o Iate Clube de Brasília no Campeonato NorteAmericano 2011, que será realizado no mês de julho, em Los
Angeles, Estados Unidos. Os Iatistas garantiram as vagas graças
ao esforço e dedicação ao longo dos últimos meses.

G

ente bonita, descontração, alto
astral e muita música. Assim
será a tarde do próximo sábado (16/4) na Orla do Iate Clube de Brasília, com a primeira edição do ano da
Sunset Party, a balada mais quente da
cidade. Desta vez, a festa-show promete
agitar os sócios e seus convidados com o
melhor do pagode, frevo, sons eletrônicos, entre outros ritmos do momento. O
evento será realizado a partir das 18h,
no Quiosque da Piscina do Feijão.

Art.21. As ocorrências produzidas por empregados
do clube que flagrantemente não caracterizem infração estatutária ou regulamentar serão arquivadas liminarmente pelo Comodoro, mediante recomendação da Diretoria Jurídica.
Parágrafo único - Nas hipóteses de matéria de
competência do Conselho Deliberativo, poderão os
interessados, se for o caso, oferecer representação
dirigida diretamente ao respectivo Presidente.
Art. 22. Em todas as publicações referentes aos procedimentos administrativos disciplinares, deverá constar
apenas o número do título do associado, sendo vedada
a divulgação do nome de qualquer associado em jornal, revista ou quadro de avisos do clube.

OUVIDORIA DO IATE

Brasília, 5 de abril de 2011.
AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

Regata de Aniversário Iate 51 anos:
O clima será de festa nas águas do Lago Paranoá neste sábado e domingo (9 e 10/4). Prestigie!

Saiba mais

Parágrafo único - Nas hipóteses do art.43, inciso
VI, do Estatuto, o associado permanecerá suspenso
enquanto não liquidar o débito, podendo ser excluído se não efetuar o pagamento das contribuições fixas e variáveis devidas ao clube por período
superior a quatro meses (art. 44, VII).

Art. 23. Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação no Jornal Semanal do Iate, devendo
ser afixada no Quadro Oficial de Avisos e inserida
no site do clube.

O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
Patrono do Iate Clube
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9/4/2011
Sábado

Sérgio Muller

Entre as atrações estão a banda Clima de Montanha (samba), o cantor
Bruno Lima (axé music) e o DJ Lúcio
Balla (house mix). Na Sunset Party
serão vendidos água, cerveja, refrigerante e petiscos variados.
A festa será gratuita e destinada especialmente para o quadro social do
Iate. No entanto, cada sócio tem direito a dois ingressos para trazer seus
convidados, que somente terão acesso ao Clube após às 18h. Os convites

DIRETOR
DO DIA

deverão ser retirados na Secretaria
Social, de segunda a sexta-feira, das
8h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 8h às 16h.

Serviço:
Sunset Party
16 de abril, a partir das 18h.
Quiosque da Piscina do Feijão
Entrada franca para sócios

10/4/2011
Domingo

André Ruelli
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Palavra
DO COMODORO

Caros Iatistas,

N

este final de semana,
várias gerações de
velejadores estarão
reunidas na Raia Norte do Lago
Paranoá para comemorar os 51
anos do Iate Clube de Brasília.
Desde já, agradecemos o
apoio da Federação Náutica de
Brasília e a equipe de diretores
e funcionários do Iate para a
realização dessa competição.
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OUVIDORIA

PETECA

Seu canal de comunicação com o Iate
A Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. As
contribuições anônimas são bem acolhidas quando justificáveis, mas a identificação
lhes garante uma resposta e os nomes de todos os demandantes são sempre mantidos em absoluto sigilo, exceto nos casos de elogios. Confira nos gráficos abaixo o total de demandas e as contribuições por departamento referentes ao mês de março.
Total de demandas em março

Liga Brasileira de Peteca – Troféu Mario
Sergio da Costa Ramos

CULTURA

Exposição Telas ao
Vento
Segue até 15 de abril, na Antiga Sede,
a exposição coletiva Telas ao Vento,
que reúne trabalhos dos integrantes da
Associação Candanga de Artes Visuais
(ACAV). A mostra pode ser visitada de
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e
aos sábado e domingos, de 10h às 14h.

Demandas por departamento

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

OPORTUNIDADE

Boa Semana,
Mario Sergio da Costa Ramos

O Presidente do Conselho Deliberativo
do Iate Clube de Brasília, no uso de suas
atribuições,

Venda de títulos em 26/4
Interessados em fazer parte da instituição que é sinônimo de qualidade de vida
terão a oportunidade em 26 de abril, quando o Iate Clube de Brasília colocará à
venda três títulos da categoria patrimonial proprietário. Os formulários de compra e
demais especificações custam R$ 15 e estão disponíveis na Secretaria Social.
ANIVERSARIANTES

Acreditamos que os grandes
eventos náuticos realizados
no Clube contribuem para a
formação de talentos da vela
e proporcionam momentos de
reencontro e confraternização
entre os Iatistas. Nosso
compromisso é incentivar essa
importante área do Iate Clube
de Brasília.

Happy Hour com
Carlos Docebar
Data: Toda sexta-feira
Local: Bar do Farol
Aniversariantes da
Peteca
Data: 14 de abril
Local: Espaço da Peteca
Baile de
Aniversário
Data: 30 de abril
Local: Salão Social

NOVOS SÓCIOS

COMUNICADO AO QUADRO SOCIAL

A comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao
Iate Clube de Brasília:

George Furtado Guimarães, Helena
Zanella, Expedito Barbosa Júnior, Hugo
Ramos Xavier Régis, Eduardo Barreiro
Lourenço, Roberta Senna Solmucci,
Ricardo Camargo Cordeiro
De acordo com as normas do processo de
admissão no quadro social, solicita-se aos
associados que comuniquem à Comodoria,
no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu
conhecimento que possam incompatibilizar os candidatos citados com os princípios
e normas que regem o convívio social.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO
DECISÃO 003/2011

Convidamos a família Iatista
para prestigiar essa que é uma
das principais competições
náuticas do Distrito Federal. No
sábado, as disputas entre barcos
monotipos começam às 14h. A
partir das 10h do domingo será
a vez dos veleiros de oceano
entrarem n’água.

AGENDA

09/04 Antônio Domingos Bispo Júnior, Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, Marcelo
Herbert de Lima, Eduardo Corrêa da Costa
Maia e Amanda Cabral dos Santos Goretti,
Bianca Carla de Oliveira Santos.
10/04 José Torres Anzanelli Júnior, Nidia
Marlene Fernandes, Tatiana Cristina de Oliveira, Cláudia Farias Pinto N. da Silva, Antônio Piratelli Filho, Rachel Fleury Caldas Ferro
Costa, Elvis Del Barco Camargo, Maurício Canavarro Penna Chaves, Amadeu Paula Castro
Neto, Nilson Ferro Costa, Antônio Augusto
Barcellos da Cunha, Daniel Cantanhede Behmoiras e Maria de Nazaré P. Carneiro.
11/04 Alexandre Carneiro Pereira, Raouf
Farid Merheb, Júlio César Dantas Rocha, Leandro Chaves da Silva Batista, Carmem Soares Martins Jaconski, Mariana Przytyk, Flávia
Monken Mascarenhas, Fabiano Guimarães
Farah e Júlio César Ribeiro.
12/04 Publilio Sejano Coutinho Madruga,
Paulo Rodolfo Germano de Oliveira, Sérgio
Ricardo Miranda Nazaré, Elisabeth Aparecida Corrêa, Ana Luiza Sarkis Vieira Paulo
Sérgio Valente Marins, Albanisa Aparecida
Resende de Andrade, Carlos Eduardo Benezath Couto, Paulo César Braga Perdigão,
Hajime Habe, Reinaldo de Almeida César Sobrinho, Luis Fernando Lima Coimbra Tavares,
Fernando Antônio de M. R. Caldas, Antônio
Vitor de Sá Wanderley, Paulo César Rossigneux Vieira, Rômulo de Freitas Melo, Rober-

to Bassit Lameiro da Costa, Sandro Martins
Silva, Paulo Fernando Mohn e Souza, João
Tonello Júnior, Bruno Machado de Carvalho,
Luis Fernando Shimizu, Julio Roberto Crosara Testa, Mauro Boianovsky e Cláudia Cristina Aires Gomes.
13/04 Marcos Pereira Angelini Junior, Daniela Hora Alves Lira, José Edmilson Barros O.
Neto, Jordano Castro Nascimento, Henrique
Ramos Verano, Evandro Neiva de Amorim,
Carlos Alberto de Carvalho Barbosa e Kleber
Farias Pinto.
14/04 Ana Maria Delmonte Pereira Filha,
Luiz Henrique Couto, Joao Wellisch, Patricia
Teixeira Goulart, Mario Macedo de Almeida
e Castro, Rejane Mattos Bielefeld, Paulo Rubens M. Araújo Filho, Tatiana Petra da Mota
Campos, Liliane Paula Guimarães de Oliveira,
Alessandro Paolo Sequenzia, Aldo Vidigal de
Oliveira, Dina Oliveira de Castro Alves e Rubens Curado Silveira.
15/04 Paulo César Ribeiro Lima, Luciano
Pimenta Gnone Filho, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso, Maria Dione Harres
Tubino, Aneide Rocha Correia, Katia Dias
Lopes da Silva, Dulce Maria Jabour Tannuri,
Katia Torres Batista, Fabíola Oliveira Resende Morais, Hezir Espindola Gomes Moreira,
Maria Abadia de Camargos, Ana Beatriz Rodrigues Rosa, Helio Fausto de Souza Neto,
Victor Miguel Ayres e Marcelo Henrique da
S. Canto Costa.

RESOLVE:

A edição 2011 da Liga Brasileira de Peteca foi realizada de 1º a 3 de abril, no
shopping Pátio Brasil. Mais uma vez, os Iatistas conquistaram expressivos resultados na competição, que teve a participação dos melhores atletas do Brasil. O troféu da disputa, entregue aos primeiros colocados masculino e feminino, levou
o nome do comodoro do Iate Clube de Brasília, Mario Sergio da Costa Ramos.

SERVIÇO MÉDICO

Prevenção à saúde no Iate
Em parceria com o Hospital Daher, INBOL e ISOB, o Serviço Médico realizará um
dia de prevenção à saúde no Iate Clube de Brasília. O evento está marcado para
17 de abril (domingo), das 9h às 15h. Entre os serviços oferecidos estão aferição
de pressão arterial, de glicemia e checagem da pressão ocular para prevenção de
glaucoma. Haverá ainda um médico de plantão para tirar as dúvidas dos sócios e
convidados em relação aos temas do evento. Na oportunidade, serão distribuídos
brindes e sorteados kits entre os participantes.

AVISO

Aquecimento das piscinas do Toboágua
A partir desta segunda-feira (11/4), serão realizadas obras para o aquecimento
das piscinas do Toboágua. O local também passará por pequenas reformas nas
instalações, com adequações no deck e na casa de máquinas. Previstos no orçamento anual, os serviços atendem a antigo desejo dos associados. A previsão de
término é para 10 de julho de 2011. A Diretoria de Engenharia informa que as
obras serão executadas com o mínimo de interferência na utilização das piscinas.

Salão de Jogos amplia funcionamento
O Salão de Jogos, localizado na Antiga Academia, ampliou o horário de funcionamento. Com mesas de ping-pong e totó, o local ficará aberto nas sextasfeiras, nos sábados, domingos e feriados, das 8h às 16h.

Constituir Comissão composta pela Conselheira ELIANA COUTINHO DO ORIENTE
CRUZ e pelos Conselheiros QUINTIN ANTONIO SEGOVIA SILVA e FERNANDO BOANI
PAULUCCI JÚNIOR para, sob a presidência
da primeira, comporem a Comissão que
irá examinar, sobre elas emitindo parecer,
propostas de alterações do Regulamento
do Setor de Churrasqueiras, aprovadas
pelo Conselho Diretor.
Brasília, 4 de abril de 2011.
AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MESA DIRETORA DO CONSELHO
DELIBERATIVO

EMIATE

Amigos Voluntários arrecadam
leite em pó
Os Amigos Voluntários do Encontro Master do Iate continuam a campanha de arrecadação de leite em pó para as instituições de caridade
assistidas pelo Iate e pela Policia Rodoviária Federal. As doações podem ser feitas nas caixas coletoras do Emiate espalhadas pelo Clube ou
nos postos da PRF.

Emiate oferece curso de informática
Estão abertas, na Secretaria do Emiate, as inscrições para o curso de informática do Emiate. As aulas serão realizadas no Laboratório de Informática do Ciate e terão 19 encontros. O valor é de R$ 40. Para os
iniciantes, o curso começa em 18 de abril e será realizado às segundas e
quartas-feiras, das 19h às 20h30. Com início em 19/4, as aulas da turma
do modulo básico serão as terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30.

Na noite última quinta-feira, houve duas
interrupções no fornecimento de energia
ao Iate Clube de Brasília. A primeira queda
ocorreu às 18h43 e atingiu o setor do tênis,
as piscinas e a área náutica. Nesse horário,
a energia é gerada no Iate por meio de um
grupo gerador acoplado à subestação central.
Esse equipamento parou de funcionar devido à alta temperatura do motor, provocado
pelo consumo excessivo no horário. O retorno do fornecimento veio momentos após a
pausa, mas as luminárias das quadras de tênis
utilizam lâmpadas de vapor metálico e isso
acontece de 10 a 15 minutos depois do desligamento, pois elas precisam atingir a temperatura ideal.
A segunda suspensão foi por volta de 20h30
e atingiu todo o Clube. Nesse momento, nossa instituição utilizava 100% de consumo da
Companhia Energética de Brasília (CEB), que
teve um equipamento queimado, o que ocasionou o blackout. O eletricista do Iate de
plantão, orientado por seu encarregado, fez
a reversão para a outra rede externa sobressalente, mas esse é um procedimento demorado, que requer cuidados específicos para não
danificar os componentes da rede de energia
e precaver acidentes.
Segundo o comodoro, Mario Sergio da Costa
Ramos, já foram tomadas medidas para que
este tipo de episódio não volte a acontecer em
nossa instituição. “Pedimos sinceras desculpas
ao quadro social pelos transtornos. Destacamos, porém, que está em andamento uma série de providências para zerar as interrupções
de fornecimento de energia no Iate”, ressalta.
A Comodoria

DECISÃO 003/2011
A MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO, de acordo com o art. 21, inciso XI,
do seu Regimento Interno, considerando a
decisão tomada na reunião realizada nesta
data, resolve, ad referendum do Colegiado,
homologar o resultado do “Concurso para
a escolha do Hino Oficial do Iate Clube de
Brasília”, nos termos do item 10 do Edital
do Concurso, proclamando a composição
vencedora, letra, gravação e partitura, de
autoria do Sr. Daniel Baker Méio, como o
Hino Oficial do Iate Clube de Brasília.
Brasília, 6 de abril de 2011.
AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo
FILINTO FIGUEIREDO PACHECO
1º Vice-Presidente
FRANCISCO MORATO
2º Vice-Presidente
ELIANA COUTINHO DO ORIENTE CRUZ
1ª Secretária
JEREMIAS CEZAR JÚNIOR
2º Secretário

BEACH TENNIS

Dupla do Iate se consagra vice-campeã no Clube Naval
Os atletas do Iate Marcelo Klimkievicz e André Brasil conquistaram o segundo
lugar na chave principal do Torneio de Beach Tennis 37º Aniversário do Clube
Naval de Brasília. A competição, realizada no último final de semana, contou
com a participação de duplas de Brasília e Rio de Janeiro. Para chegar à final,
os Iatistas venceram dois jogos no sábado e dois no domingo. Segundo Klimkievicz, a dupla campeã venceu por W.O., pois os horários dos jogos da final
do Torneio de Beach Tennis e da decisão da 1ª Etapa do Circuito de Tênis do
Iate estavam marcados para às 11h30 do dia 3 de abril.
Saiba mais
O Beach Tennis ou Tênis de Praia é um esporte que vem crescendo a cada dia
no Brasil. A modalidade pode ser disputada em simples ou em dupla e é jogada com raquete e bola padronizadas. O jogo é disputado em uma quadra de
areia com rede de 1,70m de altura. O objetivo de cada jogador é devolver a
bola recebida sem tocá-la no chão e com apenas uma raquetada, para o campo adversário. O jogo segue a mesma contagem do tênis convencional, mas
com no-add. No desenvolver do jogo, cada jogador saca um game inteiro.
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EDIÇÃO Nº 15, DE 9 A 15 DE ABRIL DE 2011

2

Palavra
DO COMODORO

Caros Iatistas,

N

este final de semana,
várias gerações de
velejadores estarão
reunidas na Raia Norte do Lago
Paranoá para comemorar os 51
anos do Iate Clube de Brasília.
Desde já, agradecemos o
apoio da Federação Náutica de
Brasília e a equipe de diretores
e funcionários do Iate para a
realização dessa competição.

EDIÇÃO Nº 15, DE 9 A 15 DE ABRIL DE 2011

OUVIDORIA

PETECA

Seu canal de comunicação com o Iate
A Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. As
contribuições anônimas são bem acolhidas quando justificáveis, mas a identificação
lhes garante uma resposta e os nomes de todos os demandantes são sempre mantidos em absoluto sigilo, exceto nos casos de elogios. Confira nos gráficos abaixo o total de demandas e as contribuições por departamento referentes ao mês de março.
Total de demandas em março

Liga Brasileira de Peteca – Troféu Mario
Sergio da Costa Ramos

CULTURA

Exposição Telas ao
Vento
Segue até 15 de abril, na Antiga Sede,
a exposição coletiva Telas ao Vento,
que reúne trabalhos dos integrantes da
Associação Candanga de Artes Visuais
(ACAV). A mostra pode ser visitada de
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e
aos sábado e domingos, de 10h às 14h.

Demandas por departamento

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

OPORTUNIDADE

Boa Semana,
Mario Sergio da Costa Ramos

O Presidente do Conselho Deliberativo
do Iate Clube de Brasília, no uso de suas
atribuições,

Venda de títulos em 26/4
Interessados em fazer parte da instituição que é sinônimo de qualidade de vida
terão a oportunidade em 26 de abril, quando o Iate Clube de Brasília colocará à
venda três títulos da categoria patrimonial proprietário. Os formulários de compra e
demais especificações custam R$ 15 e estão disponíveis na Secretaria Social.
ANIVERSARIANTES

Acreditamos que os grandes
eventos náuticos realizados
no Clube contribuem para a
formação de talentos da vela
e proporcionam momentos de
reencontro e confraternização
entre os Iatistas. Nosso
compromisso é incentivar essa
importante área do Iate Clube
de Brasília.

Happy Hour com
Carlos Docebar
Data: Toda sexta-feira
Local: Bar do Farol
Aniversariantes da
Peteca
Data: 14 de abril
Local: Espaço da Peteca
Baile de
Aniversário
Data: 30 de abril
Local: Salão Social

NOVOS SÓCIOS

COMUNICADO AO QUADRO SOCIAL

A comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao
Iate Clube de Brasília:

George Furtado Guimarães, Helena
Zanella, Expedito Barbosa Júnior, Hugo
Ramos Xavier Régis, Eduardo Barreiro
Lourenço, Roberta Senna Solmucci,
Ricardo Camargo Cordeiro
De acordo com as normas do processo de
admissão no quadro social, solicita-se aos
associados que comuniquem à Comodoria,
no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu
conhecimento que possam incompatibilizar os candidatos citados com os princípios
e normas que regem o convívio social.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO
DECISÃO 003/2011

Convidamos a família Iatista
para prestigiar essa que é uma
das principais competições
náuticas do Distrito Federal. No
sábado, as disputas entre barcos
monotipos começam às 14h. A
partir das 10h do domingo será
a vez dos veleiros de oceano
entrarem n’água.

AGENDA

09/04 Antônio Domingos Bispo Júnior, Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, Marcelo
Herbert de Lima, Eduardo Corrêa da Costa
Maia e Amanda Cabral dos Santos Goretti,
Bianca Carla de Oliveira Santos.
10/04 José Torres Anzanelli Júnior, Nidia
Marlene Fernandes, Tatiana Cristina de Oliveira, Cláudia Farias Pinto N. da Silva, Antônio Piratelli Filho, Rachel Fleury Caldas Ferro
Costa, Elvis Del Barco Camargo, Maurício Canavarro Penna Chaves, Amadeu Paula Castro
Neto, Nilson Ferro Costa, Antônio Augusto
Barcellos da Cunha, Daniel Cantanhede Behmoiras e Maria de Nazaré P. Carneiro.
11/04 Alexandre Carneiro Pereira, Raouf
Farid Merheb, Júlio César Dantas Rocha, Leandro Chaves da Silva Batista, Carmem Soares Martins Jaconski, Mariana Przytyk, Flávia
Monken Mascarenhas, Fabiano Guimarães
Farah e Júlio César Ribeiro.
12/04 Publilio Sejano Coutinho Madruga,
Paulo Rodolfo Germano de Oliveira, Sérgio
Ricardo Miranda Nazaré, Elisabeth Aparecida Corrêa, Ana Luiza Sarkis Vieira Paulo
Sérgio Valente Marins, Albanisa Aparecida
Resende de Andrade, Carlos Eduardo Benezath Couto, Paulo César Braga Perdigão,
Hajime Habe, Reinaldo de Almeida César Sobrinho, Luis Fernando Lima Coimbra Tavares,
Fernando Antônio de M. R. Caldas, Antônio
Vitor de Sá Wanderley, Paulo César Rossigneux Vieira, Rômulo de Freitas Melo, Rober-

to Bassit Lameiro da Costa, Sandro Martins
Silva, Paulo Fernando Mohn e Souza, João
Tonello Júnior, Bruno Machado de Carvalho,
Luis Fernando Shimizu, Julio Roberto Crosara Testa, Mauro Boianovsky e Cláudia Cristina Aires Gomes.
13/04 Marcos Pereira Angelini Junior, Daniela Hora Alves Lira, José Edmilson Barros O.
Neto, Jordano Castro Nascimento, Henrique
Ramos Verano, Evandro Neiva de Amorim,
Carlos Alberto de Carvalho Barbosa e Kleber
Farias Pinto.
14/04 Ana Maria Delmonte Pereira Filha,
Luiz Henrique Couto, Joao Wellisch, Patricia
Teixeira Goulart, Mario Macedo de Almeida
e Castro, Rejane Mattos Bielefeld, Paulo Rubens M. Araújo Filho, Tatiana Petra da Mota
Campos, Liliane Paula Guimarães de Oliveira,
Alessandro Paolo Sequenzia, Aldo Vidigal de
Oliveira, Dina Oliveira de Castro Alves e Rubens Curado Silveira.
15/04 Paulo César Ribeiro Lima, Luciano
Pimenta Gnone Filho, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso, Maria Dione Harres
Tubino, Aneide Rocha Correia, Katia Dias
Lopes da Silva, Dulce Maria Jabour Tannuri,
Katia Torres Batista, Fabíola Oliveira Resende Morais, Hezir Espindola Gomes Moreira,
Maria Abadia de Camargos, Ana Beatriz Rodrigues Rosa, Helio Fausto de Souza Neto,
Victor Miguel Ayres e Marcelo Henrique da
S. Canto Costa.

RESOLVE:

A edição 2011 da Liga Brasileira de Peteca foi realizada de 1º a 3 de abril, no
shopping Pátio Brasil. Mais uma vez, os Iatistas conquistaram expressivos resultados na competição, que teve a participação dos melhores atletas do Brasil. O troféu da disputa, entregue aos primeiros colocados masculino e feminino, levou
o nome do comodoro do Iate Clube de Brasília, Mario Sergio da Costa Ramos.

SERVIÇO MÉDICO

Prevenção à saúde no Iate
Em parceria com o Hospital Daher, INBOL e ISOB, o Serviço Médico realizará um
dia de prevenção à saúde no Iate Clube de Brasília. O evento está marcado para
17 de abril (domingo), das 9h às 15h. Entre os serviços oferecidos estão aferição
de pressão arterial, de glicemia e checagem da pressão ocular para prevenção de
glaucoma. Haverá ainda um médico de plantão para tirar as dúvidas dos sócios e
convidados em relação aos temas do evento. Na oportunidade, serão distribuídos
brindes e sorteados kits entre os participantes.

AVISO

Aquecimento das piscinas do Toboágua
A partir desta segunda-feira (11/4), serão realizadas obras para o aquecimento
das piscinas do Toboágua. O local também passará por pequenas reformas nas
instalações, com adequações no deck e na casa de máquinas. Previstos no orçamento anual, os serviços atendem a antigo desejo dos associados. A previsão de
término é para 10 de julho de 2011. A Diretoria de Engenharia informa que as
obras serão executadas com o mínimo de interferência na utilização das piscinas.

Salão de Jogos amplia funcionamento
O Salão de Jogos, localizado na Antiga Academia, ampliou o horário de funcionamento. Com mesas de ping-pong e totó, o local ficará aberto nas sextasfeiras, nos sábados, domingos e feriados, das 8h às 16h.

Constituir Comissão composta pela Conselheira ELIANA COUTINHO DO ORIENTE
CRUZ e pelos Conselheiros QUINTIN ANTONIO SEGOVIA SILVA e FERNANDO BOANI
PAULUCCI JÚNIOR para, sob a presidência
da primeira, comporem a Comissão que
irá examinar, sobre elas emitindo parecer,
propostas de alterações do Regulamento
do Setor de Churrasqueiras, aprovadas
pelo Conselho Diretor.
Brasília, 4 de abril de 2011.
AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MESA DIRETORA DO CONSELHO
DELIBERATIVO

EMIATE

Amigos Voluntários arrecadam
leite em pó
Os Amigos Voluntários do Encontro Master do Iate continuam a campanha de arrecadação de leite em pó para as instituições de caridade
assistidas pelo Iate e pela Policia Rodoviária Federal. As doações podem ser feitas nas caixas coletoras do Emiate espalhadas pelo Clube ou
nos postos da PRF.

Emiate oferece curso de informática
Estão abertas, na Secretaria do Emiate, as inscrições para o curso de informática do Emiate. As aulas serão realizadas no Laboratório de Informática do Ciate e terão 19 encontros. O valor é de R$ 40. Para os
iniciantes, o curso começa em 18 de abril e será realizado às segundas e
quartas-feiras, das 19h às 20h30. Com início em 19/4, as aulas da turma
do modulo básico serão as terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30.

Na noite última quinta-feira, houve duas
interrupções no fornecimento de energia
ao Iate Clube de Brasília. A primeira queda
ocorreu às 18h43 e atingiu o setor do tênis,
as piscinas e a área náutica. Nesse horário,
a energia é gerada no Iate por meio de um
grupo gerador acoplado à subestação central.
Esse equipamento parou de funcionar devido à alta temperatura do motor, provocado
pelo consumo excessivo no horário. O retorno do fornecimento veio momentos após a
pausa, mas as luminárias das quadras de tênis
utilizam lâmpadas de vapor metálico e isso
acontece de 10 a 15 minutos depois do desligamento, pois elas precisam atingir a temperatura ideal.
A segunda suspensão foi por volta de 20h30
e atingiu todo o Clube. Nesse momento, nossa instituição utilizava 100% de consumo da
Companhia Energética de Brasília (CEB), que
teve um equipamento queimado, o que ocasionou o blackout. O eletricista do Iate de
plantão, orientado por seu encarregado, fez
a reversão para a outra rede externa sobressalente, mas esse é um procedimento demorado, que requer cuidados específicos para não
danificar os componentes da rede de energia
e precaver acidentes.
Segundo o comodoro, Mario Sergio da Costa
Ramos, já foram tomadas medidas para que
este tipo de episódio não volte a acontecer em
nossa instituição. “Pedimos sinceras desculpas
ao quadro social pelos transtornos. Destacamos, porém, que está em andamento uma série de providências para zerar as interrupções
de fornecimento de energia no Iate”, ressalta.
A Comodoria

DECISÃO 003/2011
A MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO, de acordo com o art. 21, inciso XI,
do seu Regimento Interno, considerando a
decisão tomada na reunião realizada nesta
data, resolve, ad referendum do Colegiado,
homologar o resultado do “Concurso para
a escolha do Hino Oficial do Iate Clube de
Brasília”, nos termos do item 10 do Edital
do Concurso, proclamando a composição
vencedora, letra, gravação e partitura, de
autoria do Sr. Daniel Baker Méio, como o
Hino Oficial do Iate Clube de Brasília.
Brasília, 6 de abril de 2011.
AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo
FILINTO FIGUEIREDO PACHECO
1º Vice-Presidente
FRANCISCO MORATO
2º Vice-Presidente
ELIANA COUTINHO DO ORIENTE CRUZ
1ª Secretária
JEREMIAS CEZAR JÚNIOR
2º Secretário

BEACH TENNIS

Dupla do Iate se consagra vice-campeã no Clube Naval
Os atletas do Iate Marcelo Klimkievicz e André Brasil conquistaram o segundo
lugar na chave principal do Torneio de Beach Tennis 37º Aniversário do Clube
Naval de Brasília. A competição, realizada no último final de semana, contou
com a participação de duplas de Brasília e Rio de Janeiro. Para chegar à final,
os Iatistas venceram dois jogos no sábado e dois no domingo. Segundo Klimkievicz, a dupla campeã venceu por W.O., pois os horários dos jogos da final
do Torneio de Beach Tennis e da decisão da 1ª Etapa do Circuito de Tênis do
Iate estavam marcados para às 11h30 do dia 3 de abril.
Saiba mais
O Beach Tennis ou Tênis de Praia é um esporte que vem crescendo a cada dia
no Brasil. A modalidade pode ser disputada em simples ou em dupla e é jogada com raquete e bola padronizadas. O jogo é disputado em uma quadra de
areia com rede de 1,70m de altura. O objetivo de cada jogador é devolver a
bola recebida sem tocá-la no chão e com apenas uma raquetada, para o campo adversário. O jogo segue a mesma contagem do tênis convencional, mas
com no-add. No desenvolver do jogo, cada jogador saca um game inteiro.
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Palavra
DO COMODORO

Caros Iatistas,

N

este final de semana,
várias gerações de
velejadores estarão
reunidas na Raia Norte do Lago
Paranoá para comemorar os 51
anos do Iate Clube de Brasília.
Desde já, agradecemos o
apoio da Federação Náutica de
Brasília e a equipe de diretores
e funcionários do Iate para a
realização dessa competição.

EDIÇÃO Nº 15, DE 9 A 15 DE ABRIL DE 2011

OUVIDORIA

PETECA

Seu canal de comunicação com o Iate
A Ouvidoria é uma das principais ferramentas de gestão do Iate Clube de Brasília. As
contribuições anônimas são bem acolhidas quando justificáveis, mas a identificação
lhes garante uma resposta e os nomes de todos os demandantes são sempre mantidos em absoluto sigilo, exceto nos casos de elogios. Confira nos gráficos abaixo o total de demandas e as contribuições por departamento referentes ao mês de março.
Total de demandas em março

Liga Brasileira de Peteca – Troféu Mario
Sergio da Costa Ramos

CULTURA

Exposição Telas ao
Vento
Segue até 15 de abril, na Antiga Sede,
a exposição coletiva Telas ao Vento,
que reúne trabalhos dos integrantes da
Associação Candanga de Artes Visuais
(ACAV). A mostra pode ser visitada de
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e
aos sábado e domingos, de 10h às 14h.

Demandas por departamento

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

OPORTUNIDADE

Boa Semana,
Mario Sergio da Costa Ramos

O Presidente do Conselho Deliberativo
do Iate Clube de Brasília, no uso de suas
atribuições,

Venda de títulos em 26/4
Interessados em fazer parte da instituição que é sinônimo de qualidade de vida
terão a oportunidade em 26 de abril, quando o Iate Clube de Brasília colocará à
venda três títulos da categoria patrimonial proprietário. Os formulários de compra e
demais especificações custam R$ 15 e estão disponíveis na Secretaria Social.
ANIVERSARIANTES

Acreditamos que os grandes
eventos náuticos realizados
no Clube contribuem para a
formação de talentos da vela
e proporcionam momentos de
reencontro e confraternização
entre os Iatistas. Nosso
compromisso é incentivar essa
importante área do Iate Clube
de Brasília.

Happy Hour com
Carlos Docebar
Data: Toda sexta-feira
Local: Bar do Farol
Aniversariantes da
Peteca
Data: 14 de abril
Local: Espaço da Peteca
Baile de
Aniversário
Data: 30 de abril
Local: Salão Social

NOVOS SÓCIOS

COMUNICADO AO QUADRO SOCIAL

A comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao
Iate Clube de Brasília:

George Furtado Guimarães, Helena
Zanella, Expedito Barbosa Júnior, Hugo
Ramos Xavier Régis, Eduardo Barreiro
Lourenço, Roberta Senna Solmucci,
Ricardo Camargo Cordeiro
De acordo com as normas do processo de
admissão no quadro social, solicita-se aos
associados que comuniquem à Comodoria,
no prazo máximo de 30 dias, fatos de seu
conhecimento que possam incompatibilizar os candidatos citados com os princípios
e normas que regem o convívio social.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO
DECISÃO 003/2011

Convidamos a família Iatista
para prestigiar essa que é uma
das principais competições
náuticas do Distrito Federal. No
sábado, as disputas entre barcos
monotipos começam às 14h. A
partir das 10h do domingo será
a vez dos veleiros de oceano
entrarem n’água.

AGENDA

09/04 Antônio Domingos Bispo Júnior, Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, Marcelo
Herbert de Lima, Eduardo Corrêa da Costa
Maia e Amanda Cabral dos Santos Goretti,
Bianca Carla de Oliveira Santos.
10/04 José Torres Anzanelli Júnior, Nidia
Marlene Fernandes, Tatiana Cristina de Oliveira, Cláudia Farias Pinto N. da Silva, Antônio Piratelli Filho, Rachel Fleury Caldas Ferro
Costa, Elvis Del Barco Camargo, Maurício Canavarro Penna Chaves, Amadeu Paula Castro
Neto, Nilson Ferro Costa, Antônio Augusto
Barcellos da Cunha, Daniel Cantanhede Behmoiras e Maria de Nazaré P. Carneiro.
11/04 Alexandre Carneiro Pereira, Raouf
Farid Merheb, Júlio César Dantas Rocha, Leandro Chaves da Silva Batista, Carmem Soares Martins Jaconski, Mariana Przytyk, Flávia
Monken Mascarenhas, Fabiano Guimarães
Farah e Júlio César Ribeiro.
12/04 Publilio Sejano Coutinho Madruga,
Paulo Rodolfo Germano de Oliveira, Sérgio
Ricardo Miranda Nazaré, Elisabeth Aparecida Corrêa, Ana Luiza Sarkis Vieira Paulo
Sérgio Valente Marins, Albanisa Aparecida
Resende de Andrade, Carlos Eduardo Benezath Couto, Paulo César Braga Perdigão,
Hajime Habe, Reinaldo de Almeida César Sobrinho, Luis Fernando Lima Coimbra Tavares,
Fernando Antônio de M. R. Caldas, Antônio
Vitor de Sá Wanderley, Paulo César Rossigneux Vieira, Rômulo de Freitas Melo, Rober-

to Bassit Lameiro da Costa, Sandro Martins
Silva, Paulo Fernando Mohn e Souza, João
Tonello Júnior, Bruno Machado de Carvalho,
Luis Fernando Shimizu, Julio Roberto Crosara Testa, Mauro Boianovsky e Cláudia Cristina Aires Gomes.
13/04 Marcos Pereira Angelini Junior, Daniela Hora Alves Lira, José Edmilson Barros O.
Neto, Jordano Castro Nascimento, Henrique
Ramos Verano, Evandro Neiva de Amorim,
Carlos Alberto de Carvalho Barbosa e Kleber
Farias Pinto.
14/04 Ana Maria Delmonte Pereira Filha,
Luiz Henrique Couto, Joao Wellisch, Patricia
Teixeira Goulart, Mario Macedo de Almeida
e Castro, Rejane Mattos Bielefeld, Paulo Rubens M. Araújo Filho, Tatiana Petra da Mota
Campos, Liliane Paula Guimarães de Oliveira,
Alessandro Paolo Sequenzia, Aldo Vidigal de
Oliveira, Dina Oliveira de Castro Alves e Rubens Curado Silveira.
15/04 Paulo César Ribeiro Lima, Luciano
Pimenta Gnone Filho, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso, Maria Dione Harres
Tubino, Aneide Rocha Correia, Katia Dias
Lopes da Silva, Dulce Maria Jabour Tannuri,
Katia Torres Batista, Fabíola Oliveira Resende Morais, Hezir Espindola Gomes Moreira,
Maria Abadia de Camargos, Ana Beatriz Rodrigues Rosa, Helio Fausto de Souza Neto,
Victor Miguel Ayres e Marcelo Henrique da
S. Canto Costa.

RESOLVE:

A edição 2011 da Liga Brasileira de Peteca foi realizada de 1º a 3 de abril, no
shopping Pátio Brasil. Mais uma vez, os Iatistas conquistaram expressivos resultados na competição, que teve a participação dos melhores atletas do Brasil. O troféu da disputa, entregue aos primeiros colocados masculino e feminino, levou
o nome do comodoro do Iate Clube de Brasília, Mario Sergio da Costa Ramos.

SERVIÇO MÉDICO

Prevenção à saúde no Iate
Em parceria com o Hospital Daher, INBOL e ISOB, o Serviço Médico realizará um
dia de prevenção à saúde no Iate Clube de Brasília. O evento está marcado para
17 de abril (domingo), das 9h às 15h. Entre os serviços oferecidos estão aferição
de pressão arterial, de glicemia e checagem da pressão ocular para prevenção de
glaucoma. Haverá ainda um médico de plantão para tirar as dúvidas dos sócios e
convidados em relação aos temas do evento. Na oportunidade, serão distribuídos
brindes e sorteados kits entre os participantes.

AVISO

Aquecimento das piscinas do Toboágua
A partir desta segunda-feira (11/4), serão realizadas obras para o aquecimento
das piscinas do Toboágua. O local também passará por pequenas reformas nas
instalações, com adequações no deck e na casa de máquinas. Previstos no orçamento anual, os serviços atendem a antigo desejo dos associados. A previsão de
término é para 10 de julho de 2011. A Diretoria de Engenharia informa que as
obras serão executadas com o mínimo de interferência na utilização das piscinas.

Salão de Jogos amplia funcionamento
O Salão de Jogos, localizado na Antiga Academia, ampliou o horário de funcionamento. Com mesas de ping-pong e totó, o local ficará aberto nas sextasfeiras, nos sábados, domingos e feriados, das 8h às 16h.

Constituir Comissão composta pela Conselheira ELIANA COUTINHO DO ORIENTE
CRUZ e pelos Conselheiros QUINTIN ANTONIO SEGOVIA SILVA e FERNANDO BOANI
PAULUCCI JÚNIOR para, sob a presidência
da primeira, comporem a Comissão que
irá examinar, sobre elas emitindo parecer,
propostas de alterações do Regulamento
do Setor de Churrasqueiras, aprovadas
pelo Conselho Diretor.
Brasília, 4 de abril de 2011.
AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MESA DIRETORA DO CONSELHO
DELIBERATIVO

EMIATE

Amigos Voluntários arrecadam
leite em pó
Os Amigos Voluntários do Encontro Master do Iate continuam a campanha de arrecadação de leite em pó para as instituições de caridade
assistidas pelo Iate e pela Policia Rodoviária Federal. As doações podem ser feitas nas caixas coletoras do Emiate espalhadas pelo Clube ou
nos postos da PRF.

Emiate oferece curso de informática
Estão abertas, na Secretaria do Emiate, as inscrições para o curso de informática do Emiate. As aulas serão realizadas no Laboratório de Informática do Ciate e terão 19 encontros. O valor é de R$ 40. Para os
iniciantes, o curso começa em 18 de abril e será realizado às segundas e
quartas-feiras, das 19h às 20h30. Com início em 19/4, as aulas da turma
do modulo básico serão as terças e quintas-feiras, das 19h às 20h30.

Na noite última quinta-feira, houve duas
interrupções no fornecimento de energia
ao Iate Clube de Brasília. A primeira queda
ocorreu às 18h43 e atingiu o setor do tênis,
as piscinas e a área náutica. Nesse horário,
a energia é gerada no Iate por meio de um
grupo gerador acoplado à subestação central.
Esse equipamento parou de funcionar devido à alta temperatura do motor, provocado
pelo consumo excessivo no horário. O retorno do fornecimento veio momentos após a
pausa, mas as luminárias das quadras de tênis
utilizam lâmpadas de vapor metálico e isso
acontece de 10 a 15 minutos depois do desligamento, pois elas precisam atingir a temperatura ideal.
A segunda suspensão foi por volta de 20h30
e atingiu todo o Clube. Nesse momento, nossa instituição utilizava 100% de consumo da
Companhia Energética de Brasília (CEB), que
teve um equipamento queimado, o que ocasionou o blackout. O eletricista do Iate de
plantão, orientado por seu encarregado, fez
a reversão para a outra rede externa sobressalente, mas esse é um procedimento demorado, que requer cuidados específicos para não
danificar os componentes da rede de energia
e precaver acidentes.
Segundo o comodoro, Mario Sergio da Costa
Ramos, já foram tomadas medidas para que
este tipo de episódio não volte a acontecer em
nossa instituição. “Pedimos sinceras desculpas
ao quadro social pelos transtornos. Destacamos, porém, que está em andamento uma série de providências para zerar as interrupções
de fornecimento de energia no Iate”, ressalta.
A Comodoria

DECISÃO 003/2011
A MESA DIRETORA DO CONSELHO DELIBERATIVO, de acordo com o art. 21, inciso XI,
do seu Regimento Interno, considerando a
decisão tomada na reunião realizada nesta
data, resolve, ad referendum do Colegiado,
homologar o resultado do “Concurso para
a escolha do Hino Oficial do Iate Clube de
Brasília”, nos termos do item 10 do Edital
do Concurso, proclamando a composição
vencedora, letra, gravação e partitura, de
autoria do Sr. Daniel Baker Méio, como o
Hino Oficial do Iate Clube de Brasília.
Brasília, 6 de abril de 2011.
AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo
FILINTO FIGUEIREDO PACHECO
1º Vice-Presidente
FRANCISCO MORATO
2º Vice-Presidente
ELIANA COUTINHO DO ORIENTE CRUZ
1ª Secretária
JEREMIAS CEZAR JÚNIOR
2º Secretário

BEACH TENNIS

Dupla do Iate se consagra vice-campeã no Clube Naval
Os atletas do Iate Marcelo Klimkievicz e André Brasil conquistaram o segundo
lugar na chave principal do Torneio de Beach Tennis 37º Aniversário do Clube
Naval de Brasília. A competição, realizada no último final de semana, contou
com a participação de duplas de Brasília e Rio de Janeiro. Para chegar à final,
os Iatistas venceram dois jogos no sábado e dois no domingo. Segundo Klimkievicz, a dupla campeã venceu por W.O., pois os horários dos jogos da final
do Torneio de Beach Tennis e da decisão da 1ª Etapa do Circuito de Tênis do
Iate estavam marcados para às 11h30 do dia 3 de abril.
Saiba mais
O Beach Tennis ou Tênis de Praia é um esporte que vem crescendo a cada dia
no Brasil. A modalidade pode ser disputada em simples ou em dupla e é jogada com raquete e bola padronizadas. O jogo é disputado em uma quadra de
areia com rede de 1,70m de altura. O objetivo de cada jogador é devolver a
bola recebida sem tocá-la no chão e com apenas uma raquetada, para o campo adversário. O jogo segue a mesma contagem do tênis convencional, mas
com no-add. No desenvolver do jogo, cada jogador saca um game inteiro.
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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”
Texto republicado em razão de incorreção constatada na degravação da ata reunião de 28.3.2011

TÊNIS

CONSELHO DELIBERATIVO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições (Estatuto, art. 82, e Regimento Interno, art. 45)
e considerando as decisões tomadas nas reuniões
ordinária e extraordinária de 28 de março de 2011,
faz saber que o Colegiado aprovou:
• por unanimidade, o parecer da Comissão Fiscal
que recomenda a aprovação da Prestação de
Contas de 2010, apresentada pelo Conselho
Diretor;
• por unanimidade, o parecer da Comissão
encarregada de analisar o Regulamento de Uso
do Pilates, que recomenda a retirada de pauta
do referido Regulamento; e
• por maioria, o Regulamento dos Procedimentos
Disciplinares e Sancionadores da competência do
Conselho Deliberativo e do Conselho Diretor, com
os aprimoramentos introduzidos em Plenário,
conforme o texto seguinte:
Resolução do Conselho Deliberativo nº 001/2011
Aprovada na reunião extraordinária de 28 de março de 2011
Estabelece procedimentos disciplinares e sancionadores da competência do Conselho Diretor e do Conselho Deliberativo, nos termos do
art. 76, inciso XVII, in fine, do Estatuto do Iate
Clube de Brasília.
Art. 1º. Os procedimentos disciplinares e sancionadores relativos às atribuições do Conselho Diretor e
do Conselho Deliberativo (Capítulo VI, do Estatuto),
nas respectivas faixas de atribuições, são os estabelecidos nesta resolução.
Art. 2º. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de integrante do
quadro social que infringir normas estatutárias e
regulamentares.
Art. 3º. O processo disciplinar será conduzido pela
Diretoria Jurídica ou por Comissão composta de
três Conselheiros, respectivamente para os processos disciplinares de competência do Conselho Diretor e do Conselho Deliberativo, designados pela
autoridade competente, que indicará, dentre eles,
o seu presidente.
§1º. A Comissão terá como relator um de seus integrantes, designado pelo seu presidente.
§2º. Não poderá participar de Comissão cônjuge,
companheiro ou parente do associado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau.
Art. 4º. A Diretoria Jurídica ou a Comissão exercerão suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação
do fato ou exigido pelo interesse da instituição.
Parágrafo único - As reuniões e as audiências da
Diretoria Jurídica ou das Comissões terão caráter
reservado.
Art. 5º. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
I. instauração, com a publicação do ato que constituir a Comissão;
II. inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;
III. julgamento.
Art. 6º. O prazo para julgamento do processo disciplinar pelo Conselho Diretor ou pelo Conselho Deliberativo não excederá 60 (sessenta) dias, contados
do recebimento da ocorrência ou da representação,
de acordo com o art. 46, §2º, do Estatuto do clube,
e art. 17, §2º, do Regimento Interno do Conselho
Deliberativo.
§1º. As reuniões da Diretoria Jurídica ou da Comissão serão registradas em atas que deverão
detalhar as deliberações adotadas.
Art. 7º. O processo disciplinar obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao associado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos a
ela inerentes.

|

ATO DELIBERATIVO 002/2011

Art. 8º. A ocorrência ou representação contra o
associado integrarão o processo disciplinar, como
peças informativas da instrução.
Art. 9º. A Diretoria Jurídica ou a Comissão promoverão a tomada de depoimentos, acareações,
investigações e diligências cabíveis, objetivando a
coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a
técnicos e peritos, de modo a permitir a completa
elucidação dos fatos.

Art. 15. O indiciado que mudar de residência fica
obrigado a comunicar diretamente à Diretoria Jurídica ou à Comissão o lugar onde poderá ser encontrado, após a devida atualização junto a Secretaria
do clube (art. 40, IX, do Estatuto).
Art. 16. Achando-se o indiciado em lugar incerto e
não sabido, será citado por edital, publicado no boletim informativo do clube para apresentar defesa.
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 5 (cinco) dias úteis a partir
da publicação do edital.

Art. 10. É assegurado ao associado a quem se atribui infração das normas estatutárias ou regulamentares, bem como ao representante, o direito
de acompanhar o processo pessoalmente ou por
intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular
quesitos, quando se tratar de prova pericial.

Art. 17. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.

§1º. A Diretoria Jurídica ou o presidente da Comissão poderão denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum
interesse para o esclarecimento dos fatos.

Art. 18. Apreciada a defesa, a Comissão elaborará
relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se
baseou para formar a sua convicção.

§2º. A Diretoria Jurídica ou o presidente da Comissão indeferirão o pedido de prova pericial,
quando a comprovação do fato independer de
conhecimento especial de perito.

§1º. O relatório será sempre conclusivo quanto
à inocência ou à responsabilidade do associado.

§3º. O Comodoro e o Presidente do Conselho Deliberativo não poderão ser testemunhas nos processos disciplinares no âmbito do clube.
Art. 11. Poderão ser arroladas até 5 (cinco) testemunhas, sendo da responsabilidade da parte trazer
suas testemunhas para a reunião designada pela
Diretoria Jurídica ou pela Comissão.
§1º. Se a testemunha for empregado ou empregada do clube, a expedição da notificação será
imediatamente comunicada ao chefe do setor
onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.
Art. 12. O depoimento será prestado oralmente e
reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha
trazê-lo por escrito.
§1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente.
§2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios
ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação
entre os depoentes.
Art. 13. Concluída a inquirição das testemunhas, a
Diretoria Jurídica ou a Comissão promoverão o interrogatório do associado supostamente infrator, observado o procedimento previsto no artigo anterior.
§1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles
será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.
§2º. O procurador do associado poderá assistir
ao interrogatório, bem como à inquirição das
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas
perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém,
reinquiri-las, por intermédio da Diretoria Jurídica
ou do presidente da Comissão.
Art. 14. Tipificada a infração estatutária ou regulamentar, será formulada a indiciação do associado,
com a especificação dos fatos a ele imputados e das
respectivas provas.
§1º. O indiciado será notificado pela Diretoria Jurídica ou pelo presidente da Comissão, enviada a
notificação pelos Correios – ECT com Aviso de Recebimento (AR), para apresentar defesa escrita,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assegurando-selhe vista ou cópia do processo no setor competente, às expensas do indiciado.
§2º. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo
será comum.
§3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo
dobro para diligências reputadas indispensáveis.
§4º. Começa a correr o prazo para a defesa a partir da data de juntada aos autos do processo disciplinar do Aviso de Recebimento (AR) expedido
pelos Correios - ECT.

Parágrafo único - A revelia será declarada, por
termo, nos autos do processo.

§2º. Concluindo a Diretoria Jurídica ou o presidente da Comissão pela responsabilidade do associado, deverão indicar a norma estatutária ou
regulamentar infringida.
Art. 19. O processo disciplinar, com o relatório da
Diretoria Jurídica ou da Comissão, será remetido
ao Conselho Diretor ou ao Conselho Deliberativo,
conforme o caso, para julgamento, nos termos dos
respectivos Regimentos Internos.
Parágrafo único – Fica assegurado ao acusado ou
ao seu procurador o direito de manifestar-se no
seu julgamento.
Art. 20. As penas por infração às normas estatutárias ou regulamentares serão aplicadas ao associado segundo a gravidade da falta, observados os
seguintes critérios de gradação:
I. Advertência reservada, nas hipóteses menos
graves, se se tratar de infrator primário;
II. Suspensão de até 30 (trinta) dias, nas hipóteses
do art. 43, incisos I, V e VIII, do Estatuto;
III. Suspensão de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias,
nas hipóteses do art. 43, inciso VII, do Estatuto;
IV. Suspensão de 90 (noventa) dias a um ano, nas
hipóteses do art. 43, incisos II e IV, do Estatuto;
V. Suspensão de 120 (cento e vinte) dias a dois anos,
nas hipóteses do art. 43, inciso III, do Estatuto;
VI. Exclusão do quadro social, nas hipóteses do
art. 44, do Estatuto.

ACADEMIA

Iate recebe ITF Seniors de
Brasília 2011
De 25 a 30 de abril, o Iate Clube de Brasília sediará
uma das maiores competições do tênis mundial: o ITF
Seniors 2011, da International Tennis Federation. Na
ocasião, mais de 600 tenistas de diversos países disputarão nas nossas quadras este expressivo torneio, que
terá 20 chaves de 32 jogadores nas categorias 35, 40,
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e 80 anos, tanto masculinas
como femininas, nas modalidades simples e duplas.
As inscrições vão até esta quarta-feira (13/4), na Secretaria de Tênis.
O diretor de Esportes Individuais, Antônio Augusto
Pinheiro, destaca que grandes nomes do tênis disputarão os jogos durante a competição. “Nosso Clube se
sente honrado em reunir, pelo segundo ano consecutivo, os maiores nomes do tênis sênior do Brasil, além
de destaques sul-americanos, europeus e americanos.
Para reunir 600 tenistas não poderíamos prescindir de
uma perfeita parceria de coordenação e supervisão
do ITF, CBT e FTB com o Iate. Os nossos associados,
além de poder participar da competição, terão oportunidade de assistir a grandes partidas”, ressalta.

1ª etapa do Circuito Interno
define campeões
De 1º a 3 de abril, os tenistas do Clube disputaram
a primeira etapa do Circuito Interno 2011. Estão
previstas mais três etapas durante o ano. A premiação foi feita após a última partida, na Tribuna do
Tênis, e reservou momentos de descontração entre
os participantes. Confira quem levou a melhor na
1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classes masculino e na 2ª, 3ª e 4ª
classes feminino no www.iatebsb.com.br.

Novos aparelhos elípticos importados
Desde a última semana estão à disposição dos sócios do Iate mais dois
aparelhos elípticos importados de última geração. Agora, a Academia conta com seis equipamentos do tipo. A aquisição vai diminuir
os recorrentes transtornos existentes pela grande procura aos aparelhos. A compra foi feita em setembro de 2010, mas por problemas
ocorridos na importação pela empresa contratada, esses dois aparelhos somente agora foram entregues.

O termo elíptico origina-se do formato alongado dos pedais quando estão em movimento, proporcionando exercícios de esteira, step, bicicleta
ergométrica e aparelho de esqui, todos em um único aparelho.

Sunset Party,

NÁUTICA

a balada mais quente da cidade

Regata Aniversário Iate Clube
de Brasília.
Será neste final de semana a regata que comemora mais um
aniversário da nossa instituição. No sábado, os barcos optmist
entrarão na água às 13h, e os demais monotipos, às 14h. No
domingo será a vez dos veleiros de oceano, a partir das 10h. A
competição tem o apoio da Federação Náutica de Brasília.

Optimistas em água
internacionais
Os velejadores Gustavo Macêdo, Victor Abreu e Pedro Pagano
representarão o Iate Clube de Brasília no Campeonato NorteAmericano 2011, que será realizado no mês de julho, em Los
Angeles, Estados Unidos. Os Iatistas garantiram as vagas graças
ao esforço e dedicação ao longo dos últimos meses.

G

ente bonita, descontração, alto
astral e muita música. Assim
será a tarde do próximo sábado (16/4) na Orla do Iate Clube de Brasília, com a primeira edição do ano da
Sunset Party, a balada mais quente da
cidade. Desta vez, a festa-show promete
agitar os sócios e seus convidados com o
melhor do pagode, frevo, sons eletrônicos, entre outros ritmos do momento. O
evento será realizado a partir das 18h,
no Quiosque da Piscina do Feijão.

Art.21. As ocorrências produzidas por empregados
do clube que flagrantemente não caracterizem infração estatutária ou regulamentar serão arquivadas liminarmente pelo Comodoro, mediante recomendação da Diretoria Jurídica.
Parágrafo único - Nas hipóteses de matéria de
competência do Conselho Deliberativo, poderão os
interessados, se for o caso, oferecer representação
dirigida diretamente ao respectivo Presidente.
Art. 22. Em todas as publicações referentes aos procedimentos administrativos disciplinares, deverá constar
apenas o número do título do associado, sendo vedada
a divulgação do nome de qualquer associado em jornal, revista ou quadro de avisos do clube.

OUVIDORIA DO IATE

Brasília, 5 de abril de 2011.
AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

Regata de Aniversário Iate 51 anos:
O clima será de festa nas águas do Lago Paranoá neste sábado e domingo (9 e 10/4). Prestigie!

Saiba mais

Parágrafo único - Nas hipóteses do art.43, inciso
VI, do Estatuto, o associado permanecerá suspenso
enquanto não liquidar o débito, podendo ser excluído se não efetuar o pagamento das contribuições fixas e variáveis devidas ao clube por período
superior a quatro meses (art. 44, VII).

Art. 23. Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação no Jornal Semanal do Iate, devendo
ser afixada no Quadro Oficial de Avisos e inserida
no site do clube.

O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
Patrono do Iate Clube
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9/4/2011
Sábado

Sérgio Muller

Entre as atrações estão a banda Clima de Montanha (samba), o cantor
Bruno Lima (axé music) e o DJ Lúcio
Balla (house mix). Na Sunset Party
serão vendidos água, cerveja, refrigerante e petiscos variados.
A festa será gratuita e destinada especialmente para o quadro social do
Iate. No entanto, cada sócio tem direito a dois ingressos para trazer seus
convidados, que somente terão acesso ao Clube após às 18h. Os convites

DIRETOR
DO DIA

deverão ser retirados na Secretaria
Social, de segunda a sexta-feira, das
8h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 8h às 16h.

Serviço:
Sunset Party
16 de abril, a partir das 18h.
Quiosque da Piscina do Feijão
Entrada franca para sócios

10/4/2011
Domingo

André Ruelli
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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”
Texto republicado em razão de incorreção constatada na degravação da ata reunião de 28.3.2011

TÊNIS

CONSELHO DELIBERATIVO
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições (Estatuto, art. 82, e Regimento Interno, art. 45)
e considerando as decisões tomadas nas reuniões
ordinária e extraordinária de 28 de março de 2011,
faz saber que o Colegiado aprovou:
• por unanimidade, o parecer da Comissão Fiscal
que recomenda a aprovação da Prestação de
Contas de 2010, apresentada pelo Conselho
Diretor;
• por unanimidade, o parecer da Comissão
encarregada de analisar o Regulamento de Uso
do Pilates, que recomenda a retirada de pauta
do referido Regulamento; e
• por maioria, o Regulamento dos Procedimentos
Disciplinares e Sancionadores da competência do
Conselho Deliberativo e do Conselho Diretor, com
os aprimoramentos introduzidos em Plenário,
conforme o texto seguinte:
Resolução do Conselho Deliberativo nº 001/2011
Aprovada na reunião extraordinária de 28 de março de 2011
Estabelece procedimentos disciplinares e sancionadores da competência do Conselho Diretor e do Conselho Deliberativo, nos termos do
art. 76, inciso XVII, in fine, do Estatuto do Iate
Clube de Brasília.
Art. 1º. Os procedimentos disciplinares e sancionadores relativos às atribuições do Conselho Diretor e
do Conselho Deliberativo (Capítulo VI, do Estatuto),
nas respectivas faixas de atribuições, são os estabelecidos nesta resolução.
Art. 2º. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de integrante do
quadro social que infringir normas estatutárias e
regulamentares.
Art. 3º. O processo disciplinar será conduzido pela
Diretoria Jurídica ou por Comissão composta de
três Conselheiros, respectivamente para os processos disciplinares de competência do Conselho Diretor e do Conselho Deliberativo, designados pela
autoridade competente, que indicará, dentre eles,
o seu presidente.
§1º. A Comissão terá como relator um de seus integrantes, designado pelo seu presidente.
§2º. Não poderá participar de Comissão cônjuge,
companheiro ou parente do associado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
terceiro grau.
Art. 4º. A Diretoria Jurídica ou a Comissão exercerão suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação
do fato ou exigido pelo interesse da instituição.
Parágrafo único - As reuniões e as audiências da
Diretoria Jurídica ou das Comissões terão caráter
reservado.
Art. 5º. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:
I. instauração, com a publicação do ato que constituir a Comissão;
II. inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;
III. julgamento.
Art. 6º. O prazo para julgamento do processo disciplinar pelo Conselho Diretor ou pelo Conselho Deliberativo não excederá 60 (sessenta) dias, contados
do recebimento da ocorrência ou da representação,
de acordo com o art. 46, §2º, do Estatuto do clube,
e art. 17, §2º, do Regimento Interno do Conselho
Deliberativo.
§1º. As reuniões da Diretoria Jurídica ou da Comissão serão registradas em atas que deverão
detalhar as deliberações adotadas.
Art. 7º. O processo disciplinar obedecerá ao princípio do contraditório, assegurada ao associado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos a
ela inerentes.
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Art. 8º. A ocorrência ou representação contra o
associado integrarão o processo disciplinar, como
peças informativas da instrução.
Art. 9º. A Diretoria Jurídica ou a Comissão promoverão a tomada de depoimentos, acareações,
investigações e diligências cabíveis, objetivando a
coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a
técnicos e peritos, de modo a permitir a completa
elucidação dos fatos.

Art. 15. O indiciado que mudar de residência fica
obrigado a comunicar diretamente à Diretoria Jurídica ou à Comissão o lugar onde poderá ser encontrado, após a devida atualização junto a Secretaria
do clube (art. 40, IX, do Estatuto).
Art. 16. Achando-se o indiciado em lugar incerto e
não sabido, será citado por edital, publicado no boletim informativo do clube para apresentar defesa.
Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 5 (cinco) dias úteis a partir
da publicação do edital.

Art. 10. É assegurado ao associado a quem se atribui infração das normas estatutárias ou regulamentares, bem como ao representante, o direito
de acompanhar o processo pessoalmente ou por
intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular
quesitos, quando se tratar de prova pericial.

Art. 17. Considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal.

§1º. A Diretoria Jurídica ou o presidente da Comissão poderão denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum
interesse para o esclarecimento dos fatos.

Art. 18. Apreciada a defesa, a Comissão elaborará
relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se
baseou para formar a sua convicção.

§2º. A Diretoria Jurídica ou o presidente da Comissão indeferirão o pedido de prova pericial,
quando a comprovação do fato independer de
conhecimento especial de perito.

§1º. O relatório será sempre conclusivo quanto
à inocência ou à responsabilidade do associado.

§3º. O Comodoro e o Presidente do Conselho Deliberativo não poderão ser testemunhas nos processos disciplinares no âmbito do clube.
Art. 11. Poderão ser arroladas até 5 (cinco) testemunhas, sendo da responsabilidade da parte trazer
suas testemunhas para a reunião designada pela
Diretoria Jurídica ou pela Comissão.
§1º. Se a testemunha for empregado ou empregada do clube, a expedição da notificação será
imediatamente comunicada ao chefe do setor
onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.
Art. 12. O depoimento será prestado oralmente e
reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha
trazê-lo por escrito.
§1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente.
§2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios
ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação
entre os depoentes.
Art. 13. Concluída a inquirição das testemunhas, a
Diretoria Jurídica ou a Comissão promoverão o interrogatório do associado supostamente infrator, observado o procedimento previsto no artigo anterior.
§1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles
será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.
§2º. O procurador do associado poderá assistir
ao interrogatório, bem como à inquirição das
testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas
perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém,
reinquiri-las, por intermédio da Diretoria Jurídica
ou do presidente da Comissão.
Art. 14. Tipificada a infração estatutária ou regulamentar, será formulada a indiciação do associado,
com a especificação dos fatos a ele imputados e das
respectivas provas.
§1º. O indiciado será notificado pela Diretoria Jurídica ou pelo presidente da Comissão, enviada a
notificação pelos Correios – ECT com Aviso de Recebimento (AR), para apresentar defesa escrita,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assegurando-selhe vista ou cópia do processo no setor competente, às expensas do indiciado.
§2º. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo
será comum.
§3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo
dobro para diligências reputadas indispensáveis.
§4º. Começa a correr o prazo para a defesa a partir da data de juntada aos autos do processo disciplinar do Aviso de Recebimento (AR) expedido
pelos Correios - ECT.

Parágrafo único - A revelia será declarada, por
termo, nos autos do processo.

§2º. Concluindo a Diretoria Jurídica ou o presidente da Comissão pela responsabilidade do associado, deverão indicar a norma estatutária ou
regulamentar infringida.
Art. 19. O processo disciplinar, com o relatório da
Diretoria Jurídica ou da Comissão, será remetido
ao Conselho Diretor ou ao Conselho Deliberativo,
conforme o caso, para julgamento, nos termos dos
respectivos Regimentos Internos.
Parágrafo único – Fica assegurado ao acusado ou
ao seu procurador o direito de manifestar-se no
seu julgamento.
Art. 20. As penas por infração às normas estatutárias ou regulamentares serão aplicadas ao associado segundo a gravidade da falta, observados os
seguintes critérios de gradação:
I. Advertência reservada, nas hipóteses menos
graves, se se tratar de infrator primário;
II. Suspensão de até 30 (trinta) dias, nas hipóteses
do art. 43, incisos I, V e VIII, do Estatuto;
III. Suspensão de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias,
nas hipóteses do art. 43, inciso VII, do Estatuto;
IV. Suspensão de 90 (noventa) dias a um ano, nas
hipóteses do art. 43, incisos II e IV, do Estatuto;
V. Suspensão de 120 (cento e vinte) dias a dois anos,
nas hipóteses do art. 43, inciso III, do Estatuto;
VI. Exclusão do quadro social, nas hipóteses do
art. 44, do Estatuto.

ACADEMIA

Iate recebe ITF Seniors de
Brasília 2011
De 25 a 30 de abril, o Iate Clube de Brasília sediará
uma das maiores competições do tênis mundial: o ITF
Seniors 2011, da International Tennis Federation. Na
ocasião, mais de 600 tenistas de diversos países disputarão nas nossas quadras este expressivo torneio, que
terá 20 chaves de 32 jogadores nas categorias 35, 40,
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e 80 anos, tanto masculinas
como femininas, nas modalidades simples e duplas.
As inscrições vão até esta quarta-feira (13/4), na Secretaria de Tênis.
O diretor de Esportes Individuais, Antônio Augusto
Pinheiro, destaca que grandes nomes do tênis disputarão os jogos durante a competição. “Nosso Clube se
sente honrado em reunir, pelo segundo ano consecutivo, os maiores nomes do tênis sênior do Brasil, além
de destaques sul-americanos, europeus e americanos.
Para reunir 600 tenistas não poderíamos prescindir de
uma perfeita parceria de coordenação e supervisão
do ITF, CBT e FTB com o Iate. Os nossos associados,
além de poder participar da competição, terão oportunidade de assistir a grandes partidas”, ressalta.

1ª etapa do Circuito Interno
define campeões
De 1º a 3 de abril, os tenistas do Clube disputaram
a primeira etapa do Circuito Interno 2011. Estão
previstas mais três etapas durante o ano. A premiação foi feita após a última partida, na Tribuna do
Tênis, e reservou momentos de descontração entre
os participantes. Confira quem levou a melhor na
1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classes masculino e na 2ª, 3ª e 4ª
classes feminino no www.iatebsb.com.br.

Novos aparelhos elípticos importados
Desde a última semana estão à disposição dos sócios do Iate mais dois
aparelhos elípticos importados de última geração. Agora, a Academia conta com seis equipamentos do tipo. A aquisição vai diminuir
os recorrentes transtornos existentes pela grande procura aos aparelhos. A compra foi feita em setembro de 2010, mas por problemas
ocorridos na importação pela empresa contratada, esses dois aparelhos somente agora foram entregues.

O termo elíptico origina-se do formato alongado dos pedais quando estão em movimento, proporcionando exercícios de esteira, step, bicicleta
ergométrica e aparelho de esqui, todos em um único aparelho.

Sunset Party,

NÁUTICA

a balada mais quente da cidade

Regata Aniversário Iate Clube
de Brasília.
Será neste final de semana a regata que comemora mais um
aniversário da nossa instituição. No sábado, os barcos optmist
entrarão na água às 13h, e os demais monotipos, às 14h. No
domingo será a vez dos veleiros de oceano, a partir das 10h. A
competição tem o apoio da Federação Náutica de Brasília.

Optimistas em água
internacionais
Os velejadores Gustavo Macêdo, Victor Abreu e Pedro Pagano
representarão o Iate Clube de Brasília no Campeonato NorteAmericano 2011, que será realizado no mês de julho, em Los
Angeles, Estados Unidos. Os Iatistas garantiram as vagas graças
ao esforço e dedicação ao longo dos últimos meses.

G

ente bonita, descontração, alto
astral e muita música. Assim
será a tarde do próximo sábado (16/4) na Orla do Iate Clube de Brasília, com a primeira edição do ano da
Sunset Party, a balada mais quente da
cidade. Desta vez, a festa-show promete
agitar os sócios e seus convidados com o
melhor do pagode, frevo, sons eletrônicos, entre outros ritmos do momento. O
evento será realizado a partir das 18h,
no Quiosque da Piscina do Feijão.

Art.21. As ocorrências produzidas por empregados
do clube que flagrantemente não caracterizem infração estatutária ou regulamentar serão arquivadas liminarmente pelo Comodoro, mediante recomendação da Diretoria Jurídica.
Parágrafo único - Nas hipóteses de matéria de
competência do Conselho Deliberativo, poderão os
interessados, se for o caso, oferecer representação
dirigida diretamente ao respectivo Presidente.
Art. 22. Em todas as publicações referentes aos procedimentos administrativos disciplinares, deverá constar
apenas o número do título do associado, sendo vedada
a divulgação do nome de qualquer associado em jornal, revista ou quadro de avisos do clube.

OUVIDORIA DO IATE

Brasília, 5 de abril de 2011.
AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

Regata de Aniversário Iate 51 anos:
O clima será de festa nas águas do Lago Paranoá neste sábado e domingo (9 e 10/4). Prestigie!

Saiba mais

Parágrafo único - Nas hipóteses do art.43, inciso
VI, do Estatuto, o associado permanecerá suspenso
enquanto não liquidar o débito, podendo ser excluído se não efetuar o pagamento das contribuições fixas e variáveis devidas ao clube por período
superior a quatro meses (art. 44, VII).

Art. 23. Esta resolução entrará em vigor na data de
sua publicação no Jornal Semanal do Iate, devendo
ser afixada no Quadro Oficial de Avisos e inserida
no site do clube.

O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
Patrono do Iate Clube
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9/4/2011
Sábado

Sérgio Muller

Entre as atrações estão a banda Clima de Montanha (samba), o cantor
Bruno Lima (axé music) e o DJ Lúcio
Balla (house mix). Na Sunset Party
serão vendidos água, cerveja, refrigerante e petiscos variados.
A festa será gratuita e destinada especialmente para o quadro social do
Iate. No entanto, cada sócio tem direito a dois ingressos para trazer seus
convidados, que somente terão acesso ao Clube após às 18h. Os convites

DIRETOR
DO DIA

deverão ser retirados na Secretaria
Social, de segunda a sexta-feira, das
8h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 8h às 16h.

Serviço:
Sunset Party
16 de abril, a partir das 18h.
Quiosque da Piscina do Feijão
Entrada franca para sócios

10/4/2011
Domingo

André Ruelli

