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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
Patrono do Iate ClubeEDIÇÃO Nº 14, DE 2 A 8 DE ABRIL DE 2011

2/4/2011
Sábado

Luiz Cláudio Garcia

Squash: Venha praticar nas quadras do nosso Clube a modalidade que mais cresce no Brasil 

3/4/2011
Domingo
Alfredo Eustáquio

51 anos:
Diversos eventos 
celebram a data

N a próxima terça-feira, 5 de abril, o 
Iate completa 51 anos. Antes mes-
mo da inauguração de Brasília, 

nosso Clube já fazia parte da história da 
nova capital federal. Ao longo desse tem-
po, grandes avanços foram conquistados e, 
atualmente, o Iate Clube de Brasília é refe-
rência nacional no segmento clubístico e em 
qualidade de vida. 

Para comemorar essa data especial estão 
programados vários eventos esportivos e 
sociais durante este mês. O primeiro deles 
será o Rali Eletrônico Aniversário do Iate 
Clube de Brasília, no próximo sábado (9/4). 
O evento terá emocionantes disputas de 
lanchas na Raia Norte do Lago Paranoá, a 
partir das 11h. Em 9 e 10 de abril será reali-
zada a tradicional Regata de Aniversário do 
Iate, umas das principais competições do ca-
lendário náutico do Distrito Federal. As pro-
vas dos barcos monotipos serão no sábado 
à tarde. No domingo, a partir das 10h, será 
dada largada para os veleiros de oceano.  

A lista de atividades esportivas em home-
nagem à data é extensa, pois praticamen-
te todas as modalidades fazem um evento 
em celebração ao aniversário. Entre elas, 
a Natação promoverá a Copa Comodoro 
Masters e a abertura do Campeonato Bra-
siliense de Polo Aquático, em 9 de abril. 
De 21 a 24 de abril, a Peteca realizará a 
Copa JK, com a presença dos melhores 
atletas do Brasil. 

O Baile de Gala, marcado para 30 de abril, 
encerrará as comemorações para os 51 anos 
do nosso Clube. O evento terá a animação 
da banda Cruzeiro do Sul e coquetel segui-
do de jantar, além de open bar com água, 
cerveja, refrigerante e whisky.

IATE

Acesse www.iatebsb.com.br e fi que por 
dentro da programação completa dos 

eventos que comemoram os 51 anos do 
Iate Clube de Brasília.
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OUVIDORIA DO IATE

Iatistas no alto do pódio da 
Regata ADASA
A I Regata ADASA da classe oceano foi realizada em 26 de 
março, na Raia Norte, em frente ao Iate. Na fl otilha Delta 
26, o barco Inspiration, do timoneiro Raul Ramos, sagrou-
se campeão. A embarcação também levou o 1º lugar geral 
RGS e faturou o prêmio especial da regata, um fi nal de se-
mana no hotel Alvorada. Na fl otilha Fast 23, o barco Patu-
ri, de Marcos Carraca, foi o grande campeão. O resultado 
completo está disponível no www.iatebsb.com.br.

Regata comemora 51 anos do Iate
No próximo fi nal de semana será realizada a Regata Aniversário 
Iate Clube de Brasília. 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.

Rali no Lago Paranoá
Preparem-se para muita emoção no Rali Eletrônico Aniversá-
rio Iate Clube de Brasília. A largada será dada em 9/3 (sába-
do), às 11h, na Raia Norte do Lago Paranoá. 

Optimistas disputam 
regatas na Bahia
Na última semana, os jovens velejadores do Iate estiveram 
em Itaparica, Bahia, para disputar o Campeonato Norte/Nor-
deste e a Seletiva da classe Optimist 2011. A prova contou 
com a participação de atletas de todo o Brasil. Os melhores 
foram classifi cados para os Campeonatos Internacionais da 
International Optmist Dingue Association (IODA). O Iate es-
tava representado por nove velejadores. O destaque vai para 
Felipe Rondina, que se classifi cou, pela terceira vez consecu-
tiva, para o Mundial. Veja o desempenho de cada um:

Felipe Rondina 
Brasileiro:10º
Seletiva: 4º

Gustavo Macedo
Brasileiro: 19º
Seletiva:19º

Pedro Payne
Brasileiro 21º
Seletiva 20º

Vitor Abreu
Brasileiro: 35º
Seletiva: 21º

Matheus Steytler
Brasileiro: 49º
Seletiva: 35º

Lucas Faria
Brasileiro: 64º
Seletiva: 44º

Caio Uchoa
Brasileiro: 96º
Seletiva: 60º

Clara Felix
Brasileiro: 139º
Seletiva: 81º

Mariana Santana
Brasileiro: 135º
Seletiva: 88º

Na 9ª edição da Taça Walter Reinicke da classe Snipe, dis-
putada em 26 e 27 de março, a dupla formada por Cezar 
Castro e Bruno Ferreira conquistou o 1º lugar, seguida por 
Guilherme Raulino e Rodrigo Fernandes. Na terceira co-
locação fi caram Alexandre Kronenberger e Felipe Meira. 
Veja o resultado completo no site do Iate.

Taça Walter Reinicke defi ne 
campeões

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribui-
ções (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 Con-
tas de 2010, apresentada pelo Conselho Diretor; 

• por unanimidade, o parecer da Comissão encarre-
gada de analisar o Regulamento de Uso do Pilates, 
que recomenda a retirada de pauta do referido Re-
gulamento; 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, con-
forme o texto seguinte:

Resolução do Conselho Deliberativo nº 001/2011

Aprovada na reunião extraordinária de 28 de mar-
ço de 2011

Estabelece procedimentos disciplinares e 
sancionadores da competência do Conse-
lho Diretor e do Conselho Deliberativo, nos 
termos do art. 76, inciso XVII, in fi ne, do Es-
tatuto do Iate Clube de Brasília.

Art. 1º. Os procedimentos disciplinares e sanciona-
dores relativos às atribuições do Conselho Diretor e 
do Conselho Deliberativo (Capítulo VI, do Estatuto), 
nas respectivas faixas de atribuições, são os estabe-
lecidos nesta resolução.

Art. 2º. O processo disciplinar é o instrumento des-
tinado 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 proces-
sos disciplinares de competência do Conselho Di-
retor e do Conselho Deliberativo, designados pela 
autoridade competente, que indicará, dentre eles, 
o seu presidente.

§1º. A Comissão terá como relator um de seus in-
tegrantes, designado pelo seu presidente.

§2º. Não poderá participar de Comissão cônjuge, 
companheiro ou parente do associado, consan-
guíneo ou afi m, em linha reta ou colateral, até 
o terceiro grau.

Art. 4º. A Diretoria Jurídica ou a Comissão exerce-
rão suas atividades com independência e imparcia-
lidade, 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 se-
guintes fases:

I.instauração, com a publicação do ato que cons-
tituir a Comissão;

II.inquérito administrativo, que compreende ins-
trução, defesa e relatório;

III.julgamento.

Art. 6º.  Art. 6º.  O prazo para julgamento do pro-
cesso disciplinar pelo Conselho Diretor ou pelo 
Conselho Deliberativo não excederá 60 (sessenta) 
dias, contados do recebimento da ocorrência ou da 
representação.

§1º. As reuniões da Diretoria Jurídica ou da Co-
missão serão registradas em atas que deverão 
detalhar as deliberações adotadas.

Art. 7º.  O processo disciplinar obedecerá ao princí-
pio do contraditório, assegurada ao associado am-
pla defesa, com a utilização dos meios e recursos a 
ela inerentes.

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 pro-
moverão 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. 10.  É assegurado ao associado a quem se atri-
bui infração das normas estatutárias ou regula-
mentares, bem como ao representante, o direito 
de acompanhar o processo pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, arrolar e reinquirir teste-
munhas, produzir provas e contraprovas e formular 
quesitos, quando se tratar de prova pericial.

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

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

§3º. O Comodoro e o Presidente do Conselho De-
liberativo não poderão ser testemunhas nos pro-
cessos disciplinares no âmbito do clube.

Art. 11. Poderão ser arroladas até 5 (cinco) teste-
munhas, 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 empre-
gada do clube, a expedição da notifi cação será 
imediatamente comunicada ao chefe do setor 
onde serve, com a indicação do dia e hora marca-
dos 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 separada-
mente.

§2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios 
ou que se infi rmem, 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 infra-
tor, 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 en-
tre 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.  Tipifi cada a infração estatutária ou regu-
lamentar, será formulada a indiciação do associado, 
com a especifi cação dos fatos a ele imputados e das 
respectivas provas.

§1º. O indiciado será notifi cado pela Diretoria Ju-
rídica ou pelo presidente da Comissão, enviada a 
notifi cação pelos Correios – ECT com Aviso de Re-
cebimento (AR), para apresentar defesa escrita, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assegurando-se-
lhe vista ou cópia do processo no setor compe-
tente, 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 indispen-
sáveis.

§4º. Começa a correr o prazo para a defesa a par-
tir da data de juntada aos autos do processo dis-
ciplinar do Aviso de Recebimento (AR) expedido 
pelos Correios - ECT.

Art. 15.  O indiciado que mudar de residência fi ca 
obrigado a comunicar diretamente à Diretoria Jurí-
dica ou à Comissão o lugar onde poderá ser encon-
trado, 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 bo-
letim informativo do clube para apresentar defesa.

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, o pra-
zo para defesa será de 5 (cinco) dias úteis a partir 
da  publicação do edital.

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

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

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

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

§2º. Concluindo a Diretoria Jurídica ou o presi-
dente da Comissão pela responsabilidade do as-
sociado, 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 estatu-
tárias ou regulamentares serão aplicadas ao asso-
ciado 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 hipó-
teses 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 Es-
tatuto;

V. Suspensão de 120 (cento e vinte) dias a dois 
anos, nas hipóteses do art. 43, inciso III, do Es-
tatuto;

VI. Exclusão do quadro social, nas hipóteses do 
art. 44, do Estatuto.

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

Art.21. As ocorrências produzidas por empregados 
do clube que fl agrantemente não caracterizem in-
fração estatutária ou regulamentar serão arquiva-
das liminarmente pelo Comodoro, mediante reco-
mendação da Diretoria Jurídica. 

Parágrafo único - Nas hipóteses de matéria de 
competência do Conselho Deliberativo, poderão 
os interessados, se for o caso, oferecer represen-
tação dirigida diretamente ao respectivo Presi-
dente.

Art. 22. Esta resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação no Jornal Semanal do Iate, devendo 
ser afi xada no Quadro Ofi cial de Avisos e inserida 
no site do clube.

Brasília, 1º de abril de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO
ATO DELIBERATIVO 002/2011
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Caros Iatistas,

N  a última segunda-feira, o 
Conselho Deliberativo aprovou, 
por unanimidade, o relatório de 

contas do Conselho Diretor referente a 
2010. A decisão refl ete o esforço da nossa 
gestão para que os recursos sejam aplicados 
com efi ciência e transparência no Clube. A 
anuência do colegiado também reconhece o 
trabalho da Comissão Fiscal, formada pelos 
sócios João Ferreira da Silva Júnior, Mário 
Luis do Carmo e Nizar Lambert Raad, que 
acompanha mensalmente o andamento 
das contas. Na reunião, foi aprovado 
ainda o Regulamento dos Procedimentos 
Disciplinares e Sancionadores, relativos 
às atribuições do Conselho Deliberativo 
e do Conselho Diretor. O documento 
normatiza, com regras mais claras, a 
aplicação das penas previstas no Artigo 46 
do nosso Estatuto. Essas normas de atuação 
disciplinar nas dependências do Clube 
podem ser acessadas por meio do 
www.iatebsb.com.br.

O Iate Clube de Brasília completa 51 anos 
de história nesta terça-feira, 5 de abril 
de 2011. Não podemos deixar de citar, 
nesta data tão importante, o empenho e a 
dedicação dos fundadores, ex-comodoros, 
ex-presidentes do Conselho Deliberativo, 
ex-diretores e ex-conselheiros, que tiveram 
participações efetivas para o crescimento 
e desenvolvimento da nossa instituição 
nas últimas décadas. Registramos nossa 
especial lembrança ao patrono do Iate e 
ex-presidente, Juscelino Kubitschek, que 
idealizou na imensidão do cerrado a “sala 
de visitas da nova metrópole”.

Boa Semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

02/04 Luiz Carlos Soares de Carvalho, Maria 
de Fátima de P. Pessoa Costa, Gustavo Xa-
vier Barreto, Erhard Heinz Richard Lehmann, 
Frederico José Silva Corrêa, Lydio Celso Safe 
Carneiro, Carlos Roberto Couto, Rogério 
Magalhães Nunes, Luciano Martins Gomes, 
Cláudio Antônio Manfroi, André Luiz de 
Araújo Espíndola, Eliacir Marques Pereira e 
Ana Carolina Aguiar Cardoso Naves.

03/04 Luís Paulo de Area Leão Rosas Costa, 
Simone Cordeiro Vieira, Patrícia Gatti Rauli-
no, Alexandre Domingues Campos, Islande 
Braga de Santo Antônio, José Américo Miari 
e Márcia Mendonça Ferreira da Silva.

04/04 José Ribamar de Castro Viana, An-
tônio Carlos Dantas Ribeiro, André Luiz 
Rodrigues Santana, Márcia Vitoria Vivan 
de M. Hofmann, João Elias Mokdissi, Vera 
Machado Ungaretti, Luiz Vasconcelos, Gus-
tavo Henrique Caputo Bastos, José Ribamar 
Maranhão G. de Sá, Cadmo de Leão Lima e 
Moema Cunha e Cruz Vieira.

05/04 Marta Maria de Queiroz, Antônio 
Zeferino dos Santos Filho, Marisa Figueire-
do Ribas, Tais Mendonça Nogueira da Gama, 
Henrique Nascimento Arantes, José Gilberto 

Louzada, João Ireneo Joffi ly, Gabriela Perei-
ra Vvidigal de Oliveira, Adolfo de Mello Jú-
nior, Carlinda Macedo de Mendonça Lima, 
Georges Demetre Calímeris, Márcio Arruda 
de Freitas, Marco Aurélio Bittencourt e Síl-
vio Brasil Gadelha Júnior.

06/04 Júnia Mércia Alves Ferreira, Paulo 
Brasil Paez, Paulo André Furtado Santiago, 
Marcelo Pereira Silva, Nicolau d Alessandro 
Filho, Luiz Guilherme Miranda Carvalho e 
Thais Maria Riedel de Resende Zuba.

07/04 Daniel Augusto Rocha Dalloca, Laura 
Aires de Oliveira, Onofre Jales da Paixão e Sil-
va, Afonso Celso Vieira de Queiroz, Argemiro 
Freire Gameiro Filho, Ana Paula Bittar B. de 
Souza, José Pereira Gatto, Vera Maria Rodri-
gues da Cunha, Jin Choi Feitosa, Alexandre de 
Araújo Garcia e Pedro Braga Netto.

08/04 Tercio José Lopes de Oliveira, Antônio 
Augusto Fernandes Machado, Luiz Felipe Cos-
ta Matos, Rosane Rodrigues Martins, Roberto 
Alvarenga Horta Barbosa, Gustavo Achneider, 
Valeria Ilda Duarte Pessoa, Vera Lúcia Caval-
canti C. de Oliveira, Mabel Barreto da Bouza, 
Lazaro Consuelo Veloso, Salvador Carmona e 
Ana Maria Moreira de Souza.

ESPORTES AQUÁTICOS

AVISO NOVOS SÓCIOS

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

Alfredo de Souza Lima Coelho Corrijo, 
Ana Carolina Gedda Rocha Ramos, 
Guilherme Costa Silva, Gabriel José 

Rocha e Silva

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.

AGENDAPETECA

Happy Hour com 
Carlos Docebar 
Data: Toda sexta-feira
Local: Bar do Farol

Venda de títulos 
patrimoniais
Data: 26 de abril
Local: Salão Social

Baile de Aniversário 
Data: 30 de abril
Local: Salão Social

g

Rudi Finger assume a Comodoria
O 1º vice-comodoro, Rudi Finger, estará à frente da Comodoria do Iate Clube de 
Brasília entre 1º e 3 de abril. O motivo é a viagem do comodoro, Mario Sergio da 
Costa Ramos, ao Rio Grande do Sul, onde participará da 29ª Reunião do Conselho 
Superior Interclubes.

Mais agilidade no acesso às piscinas 
A partir do próximo fi nal de semana, será implantado um sistema de pulseiras de identifi -
cação para o acesso dos sócios e convidados às piscinas do Iate Clube de Brasília. A medida 
substituirá o cartão em papel e otimizará o fl uxo nas entradas e saídas, além de dar maior 
comodidade aos frequentadores. Impermeáveis, resistentes e cômodas, as pulseiras terão 
a validade de um dia e estarão disponíveis no Posto Médico e nas portarias das piscinas.

Atendimento da Natação
Aos sábados, o atendimento da Secretaria de Natação é efetuado na Secretaria de 
Esportes, desde o dia 26 de março. A medida tem o objetivo de reduzir custos para 
o nosso Clube.

Manutenção próxima ao Espaço Saúde
A pista que dá acesso à entrada principal da Academia/Sauna receberá serviços de 
drenagem a partir desta segunda-feira (4/4).  A previsão é de que o local fi que in-
terditado por dois dias devido à manutenção. 

ATO DA COMODORIA
AC 08/2011

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no 
uso das atribuições que lhe confere o in-
ciso III, do artigo 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

EXONERAR, a pedido, o sócio patrimo-
nial Sr. DANIEL CARSALADE QUEIROGA 
– P/3185, do cargo de Vice-Diretor de 
Esportes Aquáticos.

Brasília, 29 de março de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro 

ATO DA COMODORIA
AC 09/2011

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, 
no uso das atribuições que lhe confere 
o inciso III do artigo 92 e em conformi-
dade com os termos estabelecidos no § 
2º do artigo 83 e nos artigos 84 e 85 do 
estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR, o sócio patrimonial Sr. LUIZ 
CLAUDIO ALBUQUERQUE GARCIA – 
P/2391, para exercer o cargo de Vice-Di-
retor de Esportes Aquáticos, sem prejuízo 
do cargo de Vice-Diretor Social.

Brasília, 29 de março de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro

EMIATE

Curso de Fotografi a
As inscrições para o Curso de Fotogra-
fi a podem ser feitas até 14 de abril 
(quinta-feira), na Secretaria do Emiate. 
As aulas começam em 19/4 (terça-fei-
ra), e têm na programação temas como 
focalização, fotometria, balanço do 
branco e uso do fl ash. O curso segue 
até maio, às terças e quintas-feiras, 
das 10h às 12h, na Antiga Academia. 
A taxa é de R$ 700 e pode ser dividida 
em duas vezes. 

As terças e quintas-feiras do período de 15 a 24 de março foram movimentadas para 
os petequeiros do Clube com a realização do Torneio de Peteca Conselho Diretor 
2011. Atletas jovens e também os mais experientes marcaram presença na competi-
ção, encerrada em 26/3. O evento teve o patrocínio da Cygnus Imóveis.

Confi ra o resultado fi nal:

Especial

A

B

C

Infantil

Feminino

Daniel Batista de Oliveira 
Carvalho / Daniel Cavalcante 
(Iate)

José Ferreira dos Santos / 
Jorge Luiz André de Mello 
(Iate)/ Jaime Selmo Nunes 
Diniz (Minas Brasília)

 Ruy Parente Vianna Filho / 
Otto Nascimento / Arnaldo 
Martins (Iate)

Carlos Borromeu Viana Lobo 
(Iate) / Paulo Ajus (Brasília 
Country Club)

Mateus Gonzales Cruz / 
Thales Angelo Valim (Iate)

Andreza Oedenkoven Viana 
/ Cláudia Carvalho C. Costa 
(Iate)

Marlus Rogério Vargas 
Padovan / Elismar Teixeira 
Vasconcelos (Iate)

Paulo Henrique Rosa / 
Carlos Eduardo Maul Alves 
(Iate) / Francisco Sousa 
(Clube Portuguesa)

José Vera Cruz Bezerra 
Viana / José Gomes de 
Matos Filho / João Menezes 
Sobrinho (Iate)

Antônio Bastos Ramos / 
Mateus Gonzales Cruz (Iate)

Lucas Cortopassi / 
Hugo Ramos Régis (Iate)

Márcia Rabello Costa 
Gomes (Iate) / 
Renata Bonfi m Resende 
(Clube de Engenharia -GO)

Lucas Caixeta Magalhães 
Sherts / Felipe Caixeta 
Magalhães Sherts (Brasília 
Country Club)

Rafael Alves Horta / 
Josimar Cunha (Country 
Clube) / Hener Batista Régis 
(Minas Brasília)

Fernando Antônio Mendes/ 
Gabriel Larcher de Araújo 
e Souza / Luis Augusto do 
Espírito Santo (Iate)

Vilmar Amaral de Oliveira/ 
Antônio Mendes (Iate)

Gustavo Viana / 
Lucas Nardelli (Iate)

Virgínia Maria Jorge / 
Joana Darck Pereira (Iate) 

CATEGORIA CAMPEÕES VICE-CAMPEÕES 3º LUGAR

O troféu de Atleta Revelação fi cou com Arnaldo Martins. Jorge Luiz André de Mello conquistou 
o título de Atleta Destaque. 

Exposição Telas ao Vento
Os artistas da Associação Candanga de Artistas Visuais (ACAV) apresentarão 
a exposição coletiva Telas ao Vento. A mostra será de 6 a 15 de abril, na An-
tiga Sede e reunirá trabalhos de pintores conceituados no Brasil e no mundo, 
entre os quais Nancy Safatle, Luiz Dania e Flavita Boeckel. A visitação será de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábado e domingos, de 10h às 14h.

CULTURA

Torneio Conselho Diretor chega ao fi m

Copa Interamericana
De 4 a 9 de abril, os Iatistas competirão 
com atletas de vários países na I Copa Inte-
ramericana de Patinação Artística em San-
tos, São Paulo. A equipe do Brasil contará 
com 11 patinadores do nosso Clube, con-
vocados pelo técnico da Seleção Brasileira.  

Iate abre novas turmas
Em virtude da grande lista de espera, a 
Secretaria de Patinação vai abrir duas no-
vas turmas para iniciantes. Os associados 
devem aguardar contato. Os horários se-
rão às terças e quintas-feiras, de 15h às 
16h e das 16h às 17h.

PRAZER DE VIVER

Copa Comodoro 
une esporte e 
diversão
Será no próximo sábado (9/4), a 4ª edi-
ção da Copa Comodoro Masters de Na-
tação, em parceria com a Associação 
Máster de Natação. Com início às 14h, 
na Piscina Semiolímpica I, o evento 
contará com a abertura do Campeona-
to Brasiliense de Polo Aquático. Mais 
de 300 atletas estão previstos. A par-
tir das 16h, quando começará o jogo 
de Polo, a banda No Grau vai animar 
a torcida.

FUTEBOL

Bons resultados 
na Copa Agap
Nossos craques mirins da bola 
começaram muito bem na Copa 
Agap, a mais tradicional das cate-
gorias de base de Brasília. A pre-
sença dos pais fez diferença nos 
jogos e, na segunda rodada, as 
quatro equipes do Iate foram vito-
riosas. Veja como fi cou o placar:

Pré-mirim: Iate 2 x 1 Sobradinho

Mirim: Iate 3 x 0 Sobradinho

Infantil: Iate 2 x 1 Aston Vila

Juvenil: Iate 16 x 0 Aston Vila

Finais do Circuito Interno
Neste domingo (3/3), serão realizadas as partidas fi nais do Circuito Inter-
no de Tênis, a partir das 9h. Às 12h, na Tribuna do Tênis, os vencedores 
serão premiados e haverá confraternização entre os participantes.

TÊNIS
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Caros Iatistas,

N  a última segunda-feira, o 
Conselho Deliberativo aprovou, 
por unanimidade, o relatório de 

contas do Conselho Diretor referente a 
2010. A decisão refl ete o esforço da nossa 
gestão para que os recursos sejam aplicados 
com efi ciência e transparência no Clube. A 
anuência do colegiado também reconhece o 
trabalho da Comissão Fiscal, formada pelos 
sócios João Ferreira da Silva Júnior, Mário 
Luis do Carmo e Nizar Lambert Raad, que 
acompanha mensalmente o andamento 
das contas. Na reunião, foi aprovado 
ainda o Regulamento dos Procedimentos 
Disciplinares e Sancionadores, relativos 
às atribuições do Conselho Deliberativo 
e do Conselho Diretor. O documento 
normatiza, com regras mais claras, a 
aplicação das penas previstas no Artigo 46 
do nosso Estatuto. Essas normas de atuação 
disciplinar nas dependências do Clube 
podem ser acessadas por meio do 
www.iatebsb.com.br.

O Iate Clube de Brasília completa 51 anos 
de história nesta terça-feira, 5 de abril 
de 2011. Não podemos deixar de citar, 
nesta data tão importante, o empenho e a 
dedicação dos fundadores, ex-comodoros, 
ex-presidentes do Conselho Deliberativo, 
ex-diretores e ex-conselheiros, que tiveram 
participações efetivas para o crescimento 
e desenvolvimento da nossa instituição 
nas últimas décadas. Registramos nossa 
especial lembrança ao patrono do Iate e 
ex-presidente, Juscelino Kubitschek, que 
idealizou na imensidão do cerrado a “sala 
de visitas da nova metrópole”.

Boa Semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

02/04 Luiz Carlos Soares de Carvalho, Maria 
de Fátima de P. Pessoa Costa, Gustavo Xa-
vier Barreto, Erhard Heinz Richard Lehmann, 
Frederico José Silva Corrêa, Lydio Celso Safe 
Carneiro, Carlos Roberto Couto, Rogério 
Magalhães Nunes, Luciano Martins Gomes, 
Cláudio Antônio Manfroi, André Luiz de 
Araújo Espíndola, Eliacir Marques Pereira e 
Ana Carolina Aguiar Cardoso Naves.

03/04 Luís Paulo de Area Leão Rosas Costa, 
Simone Cordeiro Vieira, Patrícia Gatti Rauli-
no, Alexandre Domingues Campos, Islande 
Braga de Santo Antônio, José Américo Miari 
e Márcia Mendonça Ferreira da Silva.

04/04 José Ribamar de Castro Viana, An-
tônio Carlos Dantas Ribeiro, André Luiz 
Rodrigues Santana, Márcia Vitoria Vivan 
de M. Hofmann, João Elias Mokdissi, Vera 
Machado Ungaretti, Luiz Vasconcelos, Gus-
tavo Henrique Caputo Bastos, José Ribamar 
Maranhão G. de Sá, Cadmo de Leão Lima e 
Moema Cunha e Cruz Vieira.

05/04 Marta Maria de Queiroz, Antônio 
Zeferino dos Santos Filho, Marisa Figueire-
do Ribas, Tais Mendonça Nogueira da Gama, 
Henrique Nascimento Arantes, José Gilberto 

Louzada, João Ireneo Joffi ly, Gabriela Perei-
ra Vvidigal de Oliveira, Adolfo de Mello Jú-
nior, Carlinda Macedo de Mendonça Lima, 
Georges Demetre Calímeris, Márcio Arruda 
de Freitas, Marco Aurélio Bittencourt e Síl-
vio Brasil Gadelha Júnior.

06/04 Júnia Mércia Alves Ferreira, Paulo 
Brasil Paez, Paulo André Furtado Santiago, 
Marcelo Pereira Silva, Nicolau d Alessandro 
Filho, Luiz Guilherme Miranda Carvalho e 
Thais Maria Riedel de Resende Zuba.

07/04 Daniel Augusto Rocha Dalloca, Laura 
Aires de Oliveira, Onofre Jales da Paixão e Sil-
va, Afonso Celso Vieira de Queiroz, Argemiro 
Freire Gameiro Filho, Ana Paula Bittar B. de 
Souza, José Pereira Gatto, Vera Maria Rodri-
gues da Cunha, Jin Choi Feitosa, Alexandre de 
Araújo Garcia e Pedro Braga Netto.

08/04 Tercio José Lopes de Oliveira, Antônio 
Augusto Fernandes Machado, Luiz Felipe Cos-
ta Matos, Rosane Rodrigues Martins, Roberto 
Alvarenga Horta Barbosa, Gustavo Achneider, 
Valeria Ilda Duarte Pessoa, Vera Lúcia Caval-
canti C. de Oliveira, Mabel Barreto da Bouza, 
Lazaro Consuelo Veloso, Salvador Carmona e 
Ana Maria Moreira de Souza.

ESPORTES AQUÁTICOS

AVISO NOVOS SÓCIOS

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

Alfredo de Souza Lima Coelho Corrijo, 
Ana Carolina Gedda Rocha Ramos, 
Guilherme Costa Silva, Gabriel José 

Rocha e Silva

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.

AGENDAPETECA

Happy Hour com 
Carlos Docebar 
Data: Toda sexta-feira
Local: Bar do Farol

Venda de títulos 
patrimoniais
Data: 26 de abril
Local: Salão Social

Baile de Aniversário 
Data: 30 de abril
Local: Salão Social

g

Rudi Finger assume a Comodoria
O 1º vice-comodoro, Rudi Finger, estará à frente da Comodoria do Iate Clube de 
Brasília entre 1º e 3 de abril. O motivo é a viagem do comodoro, Mario Sergio da 
Costa Ramos, ao Rio Grande do Sul, onde participará da 29ª Reunião do Conselho 
Superior Interclubes.

Mais agilidade no acesso às piscinas 
A partir do próximo fi nal de semana, será implantado um sistema de pulseiras de identifi -
cação para o acesso dos sócios e convidados às piscinas do Iate Clube de Brasília. A medida 
substituirá o cartão em papel e otimizará o fl uxo nas entradas e saídas, além de dar maior 
comodidade aos frequentadores. Impermeáveis, resistentes e cômodas, as pulseiras terão 
a validade de um dia e estarão disponíveis no Posto Médico e nas portarias das piscinas.

Atendimento da Natação
Aos sábados, o atendimento da Secretaria de Natação é efetuado na Secretaria de 
Esportes, desde o dia 26 de março. A medida tem o objetivo de reduzir custos para 
o nosso Clube.

Manutenção próxima ao Espaço Saúde
A pista que dá acesso à entrada principal da Academia/Sauna receberá serviços de 
drenagem a partir desta segunda-feira (4/4).  A previsão é de que o local fi que in-
terditado por dois dias devido à manutenção. 

ATO DA COMODORIA
AC 08/2011

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no 
uso das atribuições que lhe confere o in-
ciso III, do artigo 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

EXONERAR, a pedido, o sócio patrimo-
nial Sr. DANIEL CARSALADE QUEIROGA 
– P/3185, do cargo de Vice-Diretor de 
Esportes Aquáticos.

Brasília, 29 de março de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro 

ATO DA COMODORIA
AC 09/2011

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, 
no uso das atribuições que lhe confere 
o inciso III do artigo 92 e em conformi-
dade com os termos estabelecidos no § 
2º do artigo 83 e nos artigos 84 e 85 do 
estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR, o sócio patrimonial Sr. LUIZ 
CLAUDIO ALBUQUERQUE GARCIA – 
P/2391, para exercer o cargo de Vice-Di-
retor de Esportes Aquáticos, sem prejuízo 
do cargo de Vice-Diretor Social.

Brasília, 29 de março de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro

EMIATE

Curso de Fotografi a
As inscrições para o Curso de Fotogra-
fi a podem ser feitas até 14 de abril 
(quinta-feira), na Secretaria do Emiate. 
As aulas começam em 19/4 (terça-fei-
ra), e têm na programação temas como 
focalização, fotometria, balanço do 
branco e uso do fl ash. O curso segue 
até maio, às terças e quintas-feiras, 
das 10h às 12h, na Antiga Academia. 
A taxa é de R$ 700 e pode ser dividida 
em duas vezes. 

As terças e quintas-feiras do período de 15 a 24 de março foram movimentadas para 
os petequeiros do Clube com a realização do Torneio de Peteca Conselho Diretor 
2011. Atletas jovens e também os mais experientes marcaram presença na competi-
ção, encerrada em 26/3. O evento teve o patrocínio da Cygnus Imóveis.

Confi ra o resultado fi nal:

Especial

A

B

C

Infantil

Feminino

Daniel Batista de Oliveira 
Carvalho / Daniel Cavalcante 
(Iate)

José Ferreira dos Santos / 
Jorge Luiz André de Mello 
(Iate)/ Jaime Selmo Nunes 
Diniz (Minas Brasília)

 Ruy Parente Vianna Filho / 
Otto Nascimento / Arnaldo 
Martins (Iate)

Carlos Borromeu Viana Lobo 
(Iate) / Paulo Ajus (Brasília 
Country Club)

Mateus Gonzales Cruz / 
Thales Angelo Valim (Iate)

Andreza Oedenkoven Viana 
/ Cláudia Carvalho C. Costa 
(Iate)

Marlus Rogério Vargas 
Padovan / Elismar Teixeira 
Vasconcelos (Iate)

Paulo Henrique Rosa / 
Carlos Eduardo Maul Alves 
(Iate) / Francisco Sousa 
(Clube Portuguesa)

José Vera Cruz Bezerra 
Viana / José Gomes de 
Matos Filho / João Menezes 
Sobrinho (Iate)

Antônio Bastos Ramos / 
Mateus Gonzales Cruz (Iate)

Lucas Cortopassi / 
Hugo Ramos Régis (Iate)

Márcia Rabello Costa 
Gomes (Iate) / 
Renata Bonfi m Resende 
(Clube de Engenharia -GO)

Lucas Caixeta Magalhães 
Sherts / Felipe Caixeta 
Magalhães Sherts (Brasília 
Country Club)

Rafael Alves Horta / 
Josimar Cunha (Country 
Clube) / Hener Batista Régis 
(Minas Brasília)

Fernando Antônio Mendes/ 
Gabriel Larcher de Araújo 
e Souza / Luis Augusto do 
Espírito Santo (Iate)

Vilmar Amaral de Oliveira/ 
Antônio Mendes (Iate)

Gustavo Viana / 
Lucas Nardelli (Iate)

Virgínia Maria Jorge / 
Joana Darck Pereira (Iate) 

CATEGORIA CAMPEÕES VICE-CAMPEÕES 3º LUGAR

O troféu de Atleta Revelação fi cou com Arnaldo Martins. Jorge Luiz André de Mello conquistou 
o título de Atleta Destaque. 

Exposição Telas ao Vento
Os artistas da Associação Candanga de Artistas Visuais (ACAV) apresentarão 
a exposição coletiva Telas ao Vento. A mostra será de 6 a 15 de abril, na An-
tiga Sede e reunirá trabalhos de pintores conceituados no Brasil e no mundo, 
entre os quais Nancy Safatle, Luiz Dania e Flavita Boeckel. A visitação será de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábado e domingos, de 10h às 14h.

CULTURA

Torneio Conselho Diretor chega ao fi m

Copa Interamericana
De 4 a 9 de abril, os Iatistas competirão 
com atletas de vários países na I Copa Inte-
ramericana de Patinação Artística em San-
tos, São Paulo. A equipe do Brasil contará 
com 11 patinadores do nosso Clube, con-
vocados pelo técnico da Seleção Brasileira.  

Iate abre novas turmas
Em virtude da grande lista de espera, a 
Secretaria de Patinação vai abrir duas no-
vas turmas para iniciantes. Os associados 
devem aguardar contato. Os horários se-
rão às terças e quintas-feiras, de 15h às 
16h e das 16h às 17h.

PRAZER DE VIVER

Copa Comodoro 
une esporte e 
diversão
Será no próximo sábado (9/4), a 4ª edi-
ção da Copa Comodoro Masters de Na-
tação, em parceria com a Associação 
Máster de Natação. Com início às 14h, 
na Piscina Semiolímpica I, o evento 
contará com a abertura do Campeona-
to Brasiliense de Polo Aquático. Mais 
de 300 atletas estão previstos. A par-
tir das 16h, quando começará o jogo 
de Polo, a banda No Grau vai animar 
a torcida.

FUTEBOL

Bons resultados 
na Copa Agap
Nossos craques mirins da bola 
começaram muito bem na Copa 
Agap, a mais tradicional das cate-
gorias de base de Brasília. A pre-
sença dos pais fez diferença nos 
jogos e, na segunda rodada, as 
quatro equipes do Iate foram vito-
riosas. Veja como fi cou o placar:

Pré-mirim: Iate 2 x 1 Sobradinho

Mirim: Iate 3 x 0 Sobradinho

Infantil: Iate 2 x 1 Aston Vila

Juvenil: Iate 16 x 0 Aston Vila

Finais do Circuito Interno
Neste domingo (3/3), serão realizadas as partidas fi nais do Circuito Inter-
no de Tênis, a partir das 9h. Às 12h, na Tribuna do Tênis, os vencedores 
serão premiados e haverá confraternização entre os participantes.

TÊNIS
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Caros Iatistas,

N  a última segunda-feira, o 
Conselho Deliberativo aprovou, 
por unanimidade, o relatório de 

contas do Conselho Diretor referente a 
2010. A decisão refl ete o esforço da nossa 
gestão para que os recursos sejam aplicados 
com efi ciência e transparência no Clube. A 
anuência do colegiado também reconhece o 
trabalho da Comissão Fiscal, formada pelos 
sócios João Ferreira da Silva Júnior, Mário 
Luis do Carmo e Nizar Lambert Raad, que 
acompanha mensalmente o andamento 
das contas. Na reunião, foi aprovado 
ainda o Regulamento dos Procedimentos 
Disciplinares e Sancionadores, relativos 
às atribuições do Conselho Deliberativo 
e do Conselho Diretor. O documento 
normatiza, com regras mais claras, a 
aplicação das penas previstas no Artigo 46 
do nosso Estatuto. Essas normas de atuação 
disciplinar nas dependências do Clube 
podem ser acessadas por meio do 
www.iatebsb.com.br.

O Iate Clube de Brasília completa 51 anos 
de história nesta terça-feira, 5 de abril 
de 2011. Não podemos deixar de citar, 
nesta data tão importante, o empenho e a 
dedicação dos fundadores, ex-comodoros, 
ex-presidentes do Conselho Deliberativo, 
ex-diretores e ex-conselheiros, que tiveram 
participações efetivas para o crescimento 
e desenvolvimento da nossa instituição 
nas últimas décadas. Registramos nossa 
especial lembrança ao patrono do Iate e 
ex-presidente, Juscelino Kubitschek, que 
idealizou na imensidão do cerrado a “sala 
de visitas da nova metrópole”.

Boa Semana,

Mario Sergio da Costa Ramos

02/04 Luiz Carlos Soares de Carvalho, Maria 
de Fátima de P. Pessoa Costa, Gustavo Xa-
vier Barreto, Erhard Heinz Richard Lehmann, 
Frederico José Silva Corrêa, Lydio Celso Safe 
Carneiro, Carlos Roberto Couto, Rogério 
Magalhães Nunes, Luciano Martins Gomes, 
Cláudio Antônio Manfroi, André Luiz de 
Araújo Espíndola, Eliacir Marques Pereira e 
Ana Carolina Aguiar Cardoso Naves.

03/04 Luís Paulo de Area Leão Rosas Costa, 
Simone Cordeiro Vieira, Patrícia Gatti Rauli-
no, Alexandre Domingues Campos, Islande 
Braga de Santo Antônio, José Américo Miari 
e Márcia Mendonça Ferreira da Silva.

04/04 José Ribamar de Castro Viana, An-
tônio Carlos Dantas Ribeiro, André Luiz 
Rodrigues Santana, Márcia Vitoria Vivan 
de M. Hofmann, João Elias Mokdissi, Vera 
Machado Ungaretti, Luiz Vasconcelos, Gus-
tavo Henrique Caputo Bastos, José Ribamar 
Maranhão G. de Sá, Cadmo de Leão Lima e 
Moema Cunha e Cruz Vieira.

05/04 Marta Maria de Queiroz, Antônio 
Zeferino dos Santos Filho, Marisa Figueire-
do Ribas, Tais Mendonça Nogueira da Gama, 
Henrique Nascimento Arantes, José Gilberto 

Louzada, João Ireneo Joffi ly, Gabriela Perei-
ra Vvidigal de Oliveira, Adolfo de Mello Jú-
nior, Carlinda Macedo de Mendonça Lima, 
Georges Demetre Calímeris, Márcio Arruda 
de Freitas, Marco Aurélio Bittencourt e Síl-
vio Brasil Gadelha Júnior.

06/04 Júnia Mércia Alves Ferreira, Paulo 
Brasil Paez, Paulo André Furtado Santiago, 
Marcelo Pereira Silva, Nicolau d Alessandro 
Filho, Luiz Guilherme Miranda Carvalho e 
Thais Maria Riedel de Resende Zuba.

07/04 Daniel Augusto Rocha Dalloca, Laura 
Aires de Oliveira, Onofre Jales da Paixão e Sil-
va, Afonso Celso Vieira de Queiroz, Argemiro 
Freire Gameiro Filho, Ana Paula Bittar B. de 
Souza, José Pereira Gatto, Vera Maria Rodri-
gues da Cunha, Jin Choi Feitosa, Alexandre de 
Araújo Garcia e Pedro Braga Netto.

08/04 Tercio José Lopes de Oliveira, Antônio 
Augusto Fernandes Machado, Luiz Felipe Cos-
ta Matos, Rosane Rodrigues Martins, Roberto 
Alvarenga Horta Barbosa, Gustavo Achneider, 
Valeria Ilda Duarte Pessoa, Vera Lúcia Caval-
canti C. de Oliveira, Mabel Barreto da Bouza, 
Lazaro Consuelo Veloso, Salvador Carmona e 
Ana Maria Moreira de Souza.

ESPORTES AQUÁTICOS

AVISO NOVOS SÓCIOS

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

Alfredo de Souza Lima Coelho Corrijo, 
Ana Carolina Gedda Rocha Ramos, 
Guilherme Costa Silva, Gabriel José 

Rocha e Silva

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.

AGENDAPETECA

Happy Hour com 
Carlos Docebar 
Data: Toda sexta-feira
Local: Bar do Farol

Venda de títulos 
patrimoniais
Data: 26 de abril
Local: Salão Social

Baile de Aniversário 
Data: 30 de abril
Local: Salão Social

g

Rudi Finger assume a Comodoria
O 1º vice-comodoro, Rudi Finger, estará à frente da Comodoria do Iate Clube de 
Brasília entre 1º e 3 de abril. O motivo é a viagem do comodoro, Mario Sergio da 
Costa Ramos, ao Rio Grande do Sul, onde participará da 29ª Reunião do Conselho 
Superior Interclubes.

Mais agilidade no acesso às piscinas 
A partir do próximo fi nal de semana, será implantado um sistema de pulseiras de identifi -
cação para o acesso dos sócios e convidados às piscinas do Iate Clube de Brasília. A medida 
substituirá o cartão em papel e otimizará o fl uxo nas entradas e saídas, além de dar maior 
comodidade aos frequentadores. Impermeáveis, resistentes e cômodas, as pulseiras terão 
a validade de um dia e estarão disponíveis no Posto Médico e nas portarias das piscinas.

Atendimento da Natação
Aos sábados, o atendimento da Secretaria de Natação é efetuado na Secretaria de 
Esportes, desde o dia 26 de março. A medida tem o objetivo de reduzir custos para 
o nosso Clube.

Manutenção próxima ao Espaço Saúde
A pista que dá acesso à entrada principal da Academia/Sauna receberá serviços de 
drenagem a partir desta segunda-feira (4/4).  A previsão é de que o local fi que in-
terditado por dois dias devido à manutenção. 

ATO DA COMODORIA
AC 08/2011

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no 
uso das atribuições que lhe confere o in-
ciso III, do artigo 92 do Estatuto do Clube,

R E S O L V E

EXONERAR, a pedido, o sócio patrimo-
nial Sr. DANIEL CARSALADE QUEIROGA 
– P/3185, do cargo de Vice-Diretor de 
Esportes Aquáticos.

Brasília, 29 de março de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro 

ATO DA COMODORIA
AC 09/2011

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, 
no uso das atribuições que lhe confere 
o inciso III do artigo 92 e em conformi-
dade com os termos estabelecidos no § 
2º do artigo 83 e nos artigos 84 e 85 do 
estatuto do Clube,

R E S O L V E

NOMEAR, o sócio patrimonial Sr. LUIZ 
CLAUDIO ALBUQUERQUE GARCIA – 
P/2391, para exercer o cargo de Vice-Di-
retor de Esportes Aquáticos, sem prejuízo 
do cargo de Vice-Diretor Social.

Brasília, 29 de março de 2011.

MARIO SERGIO DA COSTA RAMOS
Comodoro

EMIATE

Curso de Fotografi a
As inscrições para o Curso de Fotogra-
fi a podem ser feitas até 14 de abril 
(quinta-feira), na Secretaria do Emiate. 
As aulas começam em 19/4 (terça-fei-
ra), e têm na programação temas como 
focalização, fotometria, balanço do 
branco e uso do fl ash. O curso segue 
até maio, às terças e quintas-feiras, 
das 10h às 12h, na Antiga Academia. 
A taxa é de R$ 700 e pode ser dividida 
em duas vezes. 

As terças e quintas-feiras do período de 15 a 24 de março foram movimentadas para 
os petequeiros do Clube com a realização do Torneio de Peteca Conselho Diretor 
2011. Atletas jovens e também os mais experientes marcaram presença na competi-
ção, encerrada em 26/3. O evento teve o patrocínio da Cygnus Imóveis.

Confi ra o resultado fi nal:

Especial

A

B

C

Infantil

Feminino

Daniel Batista de Oliveira 
Carvalho / Daniel Cavalcante 
(Iate)

José Ferreira dos Santos / 
Jorge Luiz André de Mello 
(Iate)/ Jaime Selmo Nunes 
Diniz (Minas Brasília)

 Ruy Parente Vianna Filho / 
Otto Nascimento / Arnaldo 
Martins (Iate)

Carlos Borromeu Viana Lobo 
(Iate) / Paulo Ajus (Brasília 
Country Club)

Mateus Gonzales Cruz / 
Thales Angelo Valim (Iate)

Andreza Oedenkoven Viana 
/ Cláudia Carvalho C. Costa 
(Iate)

Marlus Rogério Vargas 
Padovan / Elismar Teixeira 
Vasconcelos (Iate)

Paulo Henrique Rosa / 
Carlos Eduardo Maul Alves 
(Iate) / Francisco Sousa 
(Clube Portuguesa)

José Vera Cruz Bezerra 
Viana / José Gomes de 
Matos Filho / João Menezes 
Sobrinho (Iate)

Antônio Bastos Ramos / 
Mateus Gonzales Cruz (Iate)

Lucas Cortopassi / 
Hugo Ramos Régis (Iate)

Márcia Rabello Costa 
Gomes (Iate) / 
Renata Bonfi m Resende 
(Clube de Engenharia -GO)

Lucas Caixeta Magalhães 
Sherts / Felipe Caixeta 
Magalhães Sherts (Brasília 
Country Club)

Rafael Alves Horta / 
Josimar Cunha (Country 
Clube) / Hener Batista Régis 
(Minas Brasília)

Fernando Antônio Mendes/ 
Gabriel Larcher de Araújo 
e Souza / Luis Augusto do 
Espírito Santo (Iate)

Vilmar Amaral de Oliveira/ 
Antônio Mendes (Iate)

Gustavo Viana / 
Lucas Nardelli (Iate)

Virgínia Maria Jorge / 
Joana Darck Pereira (Iate) 

CATEGORIA CAMPEÕES VICE-CAMPEÕES 3º LUGAR

O troféu de Atleta Revelação fi cou com Arnaldo Martins. Jorge Luiz André de Mello conquistou 
o título de Atleta Destaque. 

Exposição Telas ao Vento
Os artistas da Associação Candanga de Artistas Visuais (ACAV) apresentarão 
a exposição coletiva Telas ao Vento. A mostra será de 6 a 15 de abril, na An-
tiga Sede e reunirá trabalhos de pintores conceituados no Brasil e no mundo, 
entre os quais Nancy Safatle, Luiz Dania e Flavita Boeckel. A visitação será de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábado e domingos, de 10h às 14h.

CULTURA

Torneio Conselho Diretor chega ao fi m

Copa Interamericana
De 4 a 9 de abril, os Iatistas competirão 
com atletas de vários países na I Copa Inte-
ramericana de Patinação Artística em San-
tos, São Paulo. A equipe do Brasil contará 
com 11 patinadores do nosso Clube, con-
vocados pelo técnico da Seleção Brasileira.  

Iate abre novas turmas
Em virtude da grande lista de espera, a 
Secretaria de Patinação vai abrir duas no-
vas turmas para iniciantes. Os associados 
devem aguardar contato. Os horários se-
rão às terças e quintas-feiras, de 15h às 
16h e das 16h às 17h.

PRAZER DE VIVER

Copa Comodoro 
une esporte e 
diversão
Será no próximo sábado (9/4), a 4ª edi-
ção da Copa Comodoro Masters de Na-
tação, em parceria com a Associação 
Máster de Natação. Com início às 14h, 
na Piscina Semiolímpica I, o evento 
contará com a abertura do Campeona-
to Brasiliense de Polo Aquático. Mais 
de 300 atletas estão previstos. A par-
tir das 16h, quando começará o jogo 
de Polo, a banda No Grau vai animar 
a torcida.

FUTEBOL

Bons resultados 
na Copa Agap
Nossos craques mirins da bola 
começaram muito bem na Copa 
Agap, a mais tradicional das cate-
gorias de base de Brasília. A pre-
sença dos pais fez diferença nos 
jogos e, na segunda rodada, as 
quatro equipes do Iate foram vito-
riosas. Veja como fi cou o placar:

Pré-mirim: Iate 2 x 1 Sobradinho

Mirim: Iate 3 x 0 Sobradinho

Infantil: Iate 2 x 1 Aston Vila

Juvenil: Iate 16 x 0 Aston Vila

Finais do Circuito Interno
Neste domingo (3/3), serão realizadas as partidas fi nais do Circuito Inter-
no de Tênis, a partir das 9h. Às 12h, na Tribuna do Tênis, os vencedores 
serão premiados e haverá confraternização entre os participantes.

TÊNIS
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“O Iate é, de muito, a sala de visita da nova metrópole”

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira 
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2/4/2011
Sábado

Luiz Cláudio Garcia

Squash: Venha praticar nas quadras do nosso Clube a modalidade que mais cresce no Brasil 

3/4/2011
Domingo
Alfredo Eustáquio

51 anos:
Diversos eventos 
celebram a data

N a próxima terça-feira, 5 de abril, o 
Iate completa 51 anos. Antes mes-
mo da inauguração de Brasília, 

nosso Clube já fazia parte da história da 
nova capital federal. Ao longo desse tem-
po, grandes avanços foram conquistados e, 
atualmente, o Iate Clube de Brasília é refe-
rência nacional no segmento clubístico e em 
qualidade de vida. 

Para comemorar essa data especial estão 
programados vários eventos esportivos e 
sociais durante este mês. O primeiro deles 
será o Rali Eletrônico Aniversário do Iate 
Clube de Brasília, no próximo sábado (9/4). 
O evento terá emocionantes disputas de 
lanchas na Raia Norte do Lago Paranoá, a 
partir das 11h. Em 9 e 10 de abril, será reali-
zada a tradicional Regata de Aniversário do 
Iate, umas das principais competições do ca-
lendário náutico do Distrito Federal. As pro-
vas dos barcos monotipos serão no sábado 
à tarde. No domingo, a partir das 10h, será 
dada largada para os veleiros de oceano.  

A lista de atividades esportivas em home-
nagem à data é extensa, pois praticamen-
te todas as modalidades fazem um evento 
em celebração ao aniversário. Entre elas, 
a Natação promoverá a Copa Comodoro 
Masters e a abertura do Campeonato Bra-
siliense de Polo Aquático, em 9 de abril. 
De 21 a 24 de abril, a Peteca realizará a 
Copa JK, com a presença dos melhores 
atletas do Brasil. 

O Baile de Gala, marcado para 30 de abril, 
encerrará as comemorações para os 51 anos 
do nosso Clube. O evento terá a animação 
da banda Cruzeiro do Sul e coquetel segui-
do de jantar, além de open bar com água, 
cerveja, refrigerante e whisky.

IATE

Acesse www.iatebsb.com.br e fi que por 
dentro da programação completa dos 

eventos que comemoram os 51 anos do 
Iate Clube de Brasília.

O Jornal Semanal do Iate é uma publicação interna de responsabilidade da Diretoria de Comunicação.
Jornalista Responsável: João Rodrigues; Reportagem: Rachel Rosa; 

Diagramação: Júlio César A. Leitão; Fotos: Leandro Magno.
Setor de Clubes Esportivos Norte – Trecho 2 – Conjunto 4 – Brasília-DF – CEP 70.800-120 

Telefone: (61) 3329-8743 – Fax: (61) 3329-8702. http://twitter.com/iatebsb - www.iatebsb.com.br

O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br

OUVIDORIA DO IATE

Iatistas no alto do pódio da 
Regata ADASA
A I Regata ADASA da classe oceano foi realizada em 26 de 
março, na Raia Norte, em frente ao Iate. Na fl otilha Delta 
26, o barco Inspiration, do timoneiro Raul Ramos, sagrou-
se campeão. A embarcação também levou o 1º lugar geral 
RGS e faturou o prêmio especial da regata, um fi nal de se-
mana no hotel Alvorada. Na fl otilha Fast 23, o barco Patu-
ri, de Marcos Carraca, foi o grande campeão. O resultado 
completo está disponível no www.iatebsb.com.br.

Regata comemora 51 anos do Iate
No próximo fi nal de semana será realizada a Regata Aniversário 
Iate Clube de Brasília. 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.

Rali no Lago Paranoá
Preparem-se para muita emoção no Rali Eletrônico Aniversá-
rio Iate Clube de Brasília. A largada será dada em 9/3 (sába-
do), às 11h, na Raia Norte do Lago Paranoá. 

Optimistas disputam 
regatas na Bahia
Na última semana, os jovens velejadores do Iate estiveram 
em Itaparica, Bahia, para disputar o Campeonato Norte/Nor-
deste e a Seletiva da classe Optimist 2011. A prova contou 
com a participação de atletas de todo o Brasil. Os melhores 
foram classifi cados para os Campeonatos Internacionais da 
International Optmist Dingue Association (IODA). O Iate es-
tava representado por nove velejadores. O destaque vai para 
Felipe Rondina, que se classifi cou, pela terceira vez consecu-
tiva, para o Mundial. Veja o desempenho de cada um:

Felipe Rondina 
Brasileiro:10º
Seletiva: 4º

Gustavo Macedo
Brasileiro: 19º
Seletiva:19º

Pedro Payne
Brasileiro 21º
Seletiva 20º

Vitor Abreu
Brasileiro: 35º
Seletiva: 21º

Matheus Steytler
Brasileiro: 49º
Seletiva: 35º

Lucas Faria
Brasileiro: 64º
Seletiva: 44º

Caio Uchoa
Brasileiro: 96º
Seletiva: 60º

Clara Felix
Brasileiro: 139º
Seletiva: 81º

Mariana Santana
Brasileiro: 135º
Seletiva: 88º

Na 9ª edição da Taça Walter Reinicke da classe Snipe, dis-
putada em 26 e 27 de março, a dupla formada por Cezar 
Castro e Bruno Ferreira conquistou o 1º lugar, seguida por 
Guilherme Raulino e Rodrigo Fernandes. Na terceira co-
locação fi caram Alexandre Kronenberger e Felipe Meira. 
Veja o resultado completo no site do Iate.

Taça Walter Reinicke defi ne 
campeões

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribui-
ções (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 Con-
tas de 2010, apresentada pelo Conselho Diretor; 

• por unanimidade, o parecer da Comissão encarre-
gada de analisar o Regulamento de Uso do Pilates, 
que recomenda a retirada de pauta do referido Re-
gulamento; 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, con-
forme o texto seguinte:

Resolução do Conselho Deliberativo nº 001/2011

Aprovada na reunião extraordinária de 28 de mar-
ço de 2011

Estabelece procedimentos disciplinares e 
sancionadores da competência do Conse-
lho Diretor e do Conselho Deliberativo, nos 
termos do art. 76, inciso XVII, in fi ne, do Es-
tatuto do Iate Clube de Brasília.

Art. 1º. Os procedimentos disciplinares e sanciona-
dores relativos às atribuições do Conselho Diretor e 
do Conselho Deliberativo (Capítulo VI, do Estatuto), 
nas respectivas faixas de atribuições, são os estabe-
lecidos nesta resolução.

Art. 2º. O processo disciplinar é o instrumento des-
tinado 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 proces-
sos disciplinares de competência do Conselho Di-
retor e do Conselho Deliberativo, designados pela 
autoridade competente, que indicará, dentre eles, 
o seu presidente.

§1º. A Comissão terá como relator um de seus in-
tegrantes, designado pelo seu presidente.

§2º. Não poderá participar de Comissão cônjuge, 
companheiro ou parente do associado, consan-
guíneo ou afi m, em linha reta ou colateral, até 
o terceiro grau.

Art. 4º. A Diretoria Jurídica ou a Comissão exerce-
rão suas atividades com independência e imparcia-
lidade, 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 se-
guintes fases:

I.instauração, com a publicação do ato que cons-
tituir a Comissão;

II.inquérito administrativo, que compreende ins-
trução, defesa e relatório;

III.julgamento.

Art. 6º.  Art. 6º.  O prazo para julgamento do pro-
cesso disciplinar pelo Conselho Diretor ou pelo 
Conselho Deliberativo não excederá 60 (sessenta) 
dias, contados do recebimento da ocorrência ou da 
representação.

§1º. As reuniões da Diretoria Jurídica ou da Co-
missão serão registradas em atas que deverão 
detalhar as deliberações adotadas.

Art. 7º.  O processo disciplinar obedecerá ao princí-
pio do contraditório, assegurada ao associado am-
pla defesa, com a utilização dos meios e recursos a 
ela inerentes.

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 pro-
moverão 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. 10.  É assegurado ao associado a quem se atri-
bui infração das normas estatutárias ou regula-
mentares, bem como ao representante, o direito 
de acompanhar o processo pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, arrolar e reinquirir teste-
munhas, produzir provas e contraprovas e formular 
quesitos, quando se tratar de prova pericial.

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

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

§3º. O Comodoro e o Presidente do Conselho De-
liberativo não poderão ser testemunhas nos pro-
cessos disciplinares no âmbito do clube.

Art. 11. Poderão ser arroladas até 5 (cinco) teste-
munhas, 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 empre-
gada do clube, a expedição da notifi cação será 
imediatamente comunicada ao chefe do setor 
onde serve, com a indicação do dia e hora marca-
dos 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 separada-
mente.

§2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios 
ou que se infi rmem, 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 infra-
tor, 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 en-
tre 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.  Tipifi cada a infração estatutária ou regu-
lamentar, será formulada a indiciação do associado, 
com a especifi cação dos fatos a ele imputados e das 
respectivas provas.

§1º. O indiciado será notifi cado pela Diretoria Ju-
rídica ou pelo presidente da Comissão, enviada a 
notifi cação pelos Correios – ECT com Aviso de Re-
cebimento (AR), para apresentar defesa escrita, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assegurando-se-
lhe vista ou cópia do processo no setor compe-
tente, 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 indispen-
sáveis.

§4º. Começa a correr o prazo para a defesa a par-
tir da data de juntada aos autos do processo dis-
ciplinar do Aviso de Recebimento (AR) expedido 
pelos Correios - ECT.

Art. 15.  O indiciado que mudar de residência fi ca 
obrigado a comunicar diretamente à Diretoria Jurí-
dica ou à Comissão o lugar onde poderá ser encon-
trado, 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 bo-
letim informativo do clube para apresentar defesa.

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, o pra-
zo para defesa será de 5 (cinco) dias úteis a partir 
da  publicação do edital.

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

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

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

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

§2º. Concluindo a Diretoria Jurídica ou o presi-
dente da Comissão pela responsabilidade do as-
sociado, 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 estatu-
tárias ou regulamentares serão aplicadas ao asso-
ciado 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 hipó-
teses 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 Es-
tatuto;

V. Suspensão de 120 (cento e vinte) dias a dois 
anos, nas hipóteses do art. 43, inciso III, do Es-
tatuto;

VI. Exclusão do quadro social, nas hipóteses do 
art. 44, do Estatuto.

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

Art.21. As ocorrências produzidas por empregados 
do clube que fl agrantemente não caracterizem in-
fração estatutária ou regulamentar serão arquiva-
das liminarmente pelo Comodoro, mediante reco-
mendação da Diretoria Jurídica. 

Parágrafo único - Nas hipóteses de matéria de 
competência do Conselho Deliberativo, poderão 
os interessados, se for o caso, oferecer represen-
tação dirigida diretamente ao respectivo Presi-
dente.

Art. 22. Esta resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação no Jornal Semanal do Iate, devendo 
ser afi xada no Quadro Ofi cial de Avisos e inserida 
no site do clube.

Brasília, 1º de abril de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo

CONSELHO DELIBERATIVO
ATO DELIBERATIVO 002/2011
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2/4/2011
Sábado

Luiz Cláudio Garcia

Squash: Venha praticar nas quadras do nosso Clube a modalidade que mais cresce no Brasil 

3/4/2011
Domingo
Alfredo Eustáquio

51 anos:
Diversos eventos 
celebram a data

N a próxima terça-feira, 5 de abril, o 
Iate completa 51 anos. Antes mes-
mo da inauguração de Brasília, 

nosso Clube já fazia parte da história da 
nova capital federal. Ao longo desse tem-
po, grandes avanços foram conquistados e, 
atualmente, o Iate Clube de Brasília é refe-
rência nacional no segmento clubístico e em 
qualidade de vida. 

Para comemorar essa data especial estão 
programados vários eventos esportivos e 
sociais durante este mês. O primeiro deles 
será o Rali Eletrônico Aniversário do Iate 
Clube de Brasília, no próximo sábado (9/4). 
O evento terá emocionantes disputas de 
lanchas na Raia Norte do Lago Paranoá, a 
partir das 11h. Em 9 e 10 de abril, será reali-
zada a tradicional Regata de Aniversário do 
Iate, umas das principais competições do ca-
lendário náutico do Distrito Federal. As pro-
vas dos barcos monotipos serão no sábado 
à tarde. No domingo, a partir das 10h, será 
dada largada para os veleiros de oceano.  

A lista de atividades esportivas em home-
nagem à data é extensa, pois praticamente 
todas as modalidades fazem um evento em 
celebração ao aniversário. Entre elas, a Na-
tação promoverá a Copa Comodoro Masters 
e a abertura do Campeonato Brasiliense de 
Polo Aquático, em 9 de abril. De 21 a 24 de 
abril, a Peteca realizará a Copa JK, com a 
presença dos melhores atletas do Brasil. 

O Baile de Gala, marcado para 30 de abril, 
encerrará as comemorações para os 51 anos 
do nosso Clube. O evento terá a animação 
da banda Cruzeiro do Sul e coquetel segui-
do de jantar, além de open bar com água, 
cerveja, refrigerante e whisky.

IATE

Acesse www.iatebsb.com.br e fi que por 
dentro da programação completa dos 

eventos que comemoram os 51 anos do 
Iate Clube de Brasília.

O Jornal Semanal do Iate é uma publicação interna de responsabilidade da Diretoria de Comunicação.
Jornalista Responsável: João Rodrigues; Reportagem: Rachel Rosa; 

Diagramação: Júlio César A. Leitão; Fotos: Leandro Magno.
Setor de Clubes Esportivos Norte – Trecho 2 – Conjunto 4 – Brasília-DF – CEP 70.800-120 
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O canal de comunicação com o sócio.

ouvidoria@iatebsb.com.br

OUVIDORIA DO IATE

Iatistas no alto do pódio da 
Regata ADASA
A I Regata ADASA da classe oceano foi realizada em 26 de 
março, na Raia Norte, em frente ao Iate. Na fl otilha Delta 
26, o barco Inspiration, do timoneiro Raul Ramos, sagrou-
se campeão. A embarcação também levou o 1º lugar geral 
RGS e faturou o prêmio especial da regata, um fi nal de se-
mana no hotel Alvorada. Na fl otilha Fast 23, o barco Patu-
ri, de Marcos Carraca, foi o grande campeão. O resultado 
completo está disponível no www.iatebsb.com.br.

Regata comemora 51 anos do Iate
No próximo fi nal de semana será realizada a Regata Aniversário 
Iate Clube de Brasília. 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.

Rali no Lago Paranoá
Preparem-se para muita emoção no Rali Eletrônico Aniversá-
rio Iate Clube de Brasília. A largada será dada em 9/3 (sába-
do), às 11h, na Raia Norte do Lago Paranoá. 

Optimistas disputam 
regatas na Bahia
Na última semana, os jovens velejadores do Iate estiveram 
em Itaparica, Bahia, para disputar o Campeonato Norte/Nor-
deste e a Seletiva da classe Optimist 2011. A prova contou 
com a participação de atletas de todo o Brasil. Os melhores 
foram classifi cados para os Campeonatos Internacionais da 
International Optmist Dingue Association (IODA). O Iate es-
tava representado por nove velejadores. O destaque vai para 
Felipe Rondina, que se classifi cou, pela terceira vez consecu-
tiva, para o Mundial. Veja o desempenho de cada um:

Felipe Rondina 
Brasileiro:10º
Seletiva: 4º

Gustavo Macedo
Brasileiro: 19º
Seletiva:19º

Pedro Payne
Brasileiro 21º
Seletiva 20º

Vitor Abreu
Brasileiro: 35º
Seletiva: 21º

Matheus Steytler
Brasileiro: 49º
Seletiva: 35º

Lucas Faria
Brasileiro: 64º
Seletiva: 44º

Caio Uchoa
Brasileiro: 96º
Seletiva: 60º

Clara Felix
Brasileiro: 139º
Seletiva: 81º

Mariana Santana
Brasileiro: 135º
Seletiva: 88º

Na 9ª edição da Taça Walter Reinicke da classe Snipe, dis-
putada em 26 e 27 de março, a dupla formada por Cezar 
Castro e Bruno Ferreira conquistou o 1º lugar, seguida por 
Guilherme Raulino e Rodrigo Fernandes. Na terceira co-
locação fi caram Alexandre Kronenberger e Felipe Meira. 
Veja o resultado completo no site do Iate.

Taça Walter Reinicke defi ne 
campeões

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO 
IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribui-
ções (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 Con-
tas de 2010, apresentada pelo Conselho Diretor; 

• por unanimidade, a retirada de pauta do item 
I, da reunião extraordinária, referente ao Regula-
mento da Ouvidoria;

•  por unanimidade, o parecer da Comissão encar-
regada de analisar o Regulamento de Uso do Pila-
tes, que recomenda a retirada de pauta do referido 
Regulamento; e

• por unanimidade, o Regulamento dos Procedimen-
tos Disciplinares e Sancionadores, relativos às atribui-
ções do Conselho Deliberativo e do Conselho Diretor, 
com os aprimoramentos introduzidos em Plenário.  

Resolução do Conselho Deliberativo nº 001/2011

Estabelece procedimentos disciplinares e 
sancionadores da competência do Conse-
lho Diretor e do Conselho Deliberativo, nos 
termos do art. 76, inciso XVII, in fi ne, do Es-
tatuto do Iate Clube de Brasília.

Art. 1º. Os procedimentos disciplinares e sanciona-
dores relativos às atribuições do Conselho Diretor e 
do Conselho Deliberativo (Capítulo VI, do Estatuto), 
nas respectivas faixas de atribuições, são os estabe-
lecidos nesta resolução.

Art. 2º. O processo disciplinar é o instrumento des-
tinado 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 proces-
sos disciplinares de competência do Conselho Di-
retor 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, consan-
guíneo ou afi m, em linha reta ou colateral, até 
o terceiro grau.

Art. 4º.  A Diretoria Jurídica ou a Comissão exerce-
rão suas atividades com independência e imparcia-
lidade, 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 se-
guintes fases:

I. instauração, com a publicação do ato que consti-
tuir a Comissão;

II. inquérito administrativo, que compreende ins-
trução, defesa e relatório;

III. julgamento.

Art. 6º.  O prazo para julgamento do processo disci-
plinar pelo Conselho Diretor ou pelo Conselho De-
liberativo não excederá 60 (sessenta) dias, contados 
do recebimento da ocorrência ou da representação.

§1º. As reuniões da Diretoria Jurídica ou da Co-
missão serão registradas em atas que deverão 
detalhar as deliberações adotadas.

Art. 7º.  O processo disciplinar obedecerá ao princí-
pio do contraditório, assegurada ao associado am-
pla defesa, com a utilização dos meios e recursos a 
ela inerentes.

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 pro-
moverão 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. 10.  É assegurado ao associado a quem se atri-
bui infração das normas estatutárias ou regula-
mentares, bem como ao representante, o direito 
de acompanhar o processo pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, arrolar e reinquirir teste-
munhas, produzir provas e contraprovas e formular 
quesitos, quando se tratar de prova pericial.

§1º. A Diretoria Jurídica ou o presidente da Comis-
são poderão denegar pedidos considerados im-
pertinentes, meramente protelatórios, ou de ne-
nhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

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

§3º. O Comodoro e o Presidente do Conselho De-
liberativo não poderão ser testemunhas nos pro-
cessos disciplinares no âmbito do clube.

Art. 11. Poderão ser arroladas até 5 (cinco) teste-
munhas, 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 empre-
gada do clube, a expedição da notifi cação será 
imediatamente comunicada ao chefe do setor 
onde serve, com a indicação do dia e hora marca-
dos 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 separada-
mente.

§2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios 
ou que se infi rmem, proceder-se-á à acareação 
entre os depoentes.

Art. 13. Concluída a inquirição das testemunhas, a 
Diretoria Jurídica ou a Comissão promoverão o inter-
rogatório do associado supostamente infrator, obser-
vado o procedimento previsto no artigo anterior.

§1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles 
será ouvido separadamente, e sempre que divergi-
rem em suas declarações sobre fatos ou circunstân-
cias, 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.  Tipifi cada a infração estatutária ou regu-
lamentar, será formulada a indiciação do associado, 
com a especifi cação dos fatos a ele imputados e das 
respectivas provas.

§1º. O indiciado será notifi cado pela Diretoria Jurí-
dica ou pelo presidente da Comissão, enviado pelos 
Correios – ECT com Aviso de Recebimento (AR), para 
apresentar defesa escrita, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, assegurando-se-lhe vista ou cópia do processo 
no setor competente, às despensas 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.

Art. 15.  O indiciado que mudar de residência fi ca 
obrigado a comunicar diretamente à Diretoria Jurí-
dica ou à Comissão o lugar onde poderá ser encon-
trado, 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 bo-
letim informativo do clube para apresentar defesa.

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, o pra-
zo para defesa será de 5 (cinco) dias úteis a partir 
da  publicação do edital.

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

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

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

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

§2º. Concluindo a Diretoria Jurídica ou o presi-
dente da Comissão pela responsabilidade do as-
sociado, 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 assegurando ao acusado 
ou ao seu procurador o direito de manifestar-se 
no seu julgamento. 

Art. 20. As penas por infração às normas estatu-
tárias ou regulamentares serão aplicadas ao asso-
ciado 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 Es-
tatuto;

VI. Exclusão do quadro social, nas hipóteses do 
art. 44, do Estatuto.

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

 Art.21. As ocorrências produzidas pelos emprega-
dos do clube que fl agrantemente não caracterizem 
infração estatutária ou regulamentar serão arqui-
vadas liminarmente pelo Comodoro, mediante re-
comendação da Diretoria Jurídica, nesse caso pode-
rá o representante interpor recurso no prazo de 8 
(oito) dias contados da data de sua notifi cação, nos 
termos do art. 38, do Estatuto. 

Parágrafo único - Nas hipóteses de matéria de 
competência do Conselho Deliberativo, poderão 
os interessados se, for o caso, oferecer represen-
tação dirigida diretamente ao respectivo Presi-
dente.

Art. 22. Em todas as publicações referentes aos proce-
dimentos administrativos disciplinares, deverá constar 
apenas o número do título do associado, sendo veda-
da a divulgação do nome de qualquer associado em 
jornal, revista ou quadro de avisos do clube.

Art. 23. Esta resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação no Jornal Semanal do Iate, afi xada 
no Quadro Ofi cial de Avisos do clube e inserida no 
site do clube. 

Brasília, 31 de março de 2011.

AMAURI SERRALVO
Presidente do Conselho Deliberativo
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