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DIRETORES DO DIA

1º/3/2014 – Sábado
Sidney Campos

2/3/2014 – Domingo
Oscar Lóssio

5/3/2014 – Terça-feira
Nilma Melo

18ºC MÍN
27ºC MÁX

Nublado a encoberto com 
pancadas de chuva

 e trovoadas isoladas.

16ºC MÍN
28ºC MÁX

Nublado a parcialmente nubla-
do com pancadas de chuva e 

trovoadas isoladas.

SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet
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Indícios de irregularidades fazem 
Conselho Deliberativo suspender 
aprovação do Relatório de Gestão

 do ex-Comodoro Mario Sergio
Confira mais na página 2

Conselho Deliberativo aprova 
Revisão do Orçamento 

2014 que prevê melhorias na 
infraestrutura do Clube 

Confira mais na página 5

O Lago Paranoá receberá diversas em-
barcações no próximo fim de semana. 
A tradicional Regata Conselho Delibe-
rativo será realizada em 8 e 9 de março. 

Em sua 19ª edição, a expectativa é de 
que a prova reúna mais de 100 barcos 
entre monotipos e veleiros de oceano. 
Também são esperados cerca de 250 
velejadores. 

As inscrições poderão ser feitas na Se-
cretaria Náutica do Iate até 30 minutos 
antes da largada de cada uma das re-
gatas programadas. Confira os horários:

Sábado (8/3) 

MONOTIPOS: Largada às 13h30

Domingo (9/3) 

OCEANOS: Largada às 10h

A premiação será realizada logo após o 
término da regata de Oceanos. Outras 
informações: 3329-8747.

O iatista Lucas Faria 
esteve novamente em 
São Paulo (SP) para o 
último treino antes da 
Seletiva Sul-americana 
da Classe Byte CII, que 
será realizada até 6 de 
março (quinta-feira). 
Na competição seletiva 
será formada a Equipe 
Brasileira de Vela Jovem 
que representará o Bra-
sil nos Jogos Olímpicos 
da Juventude. A disputa 
ocorrerá em agosto, na 
cidade de  Nanjing, na 
China.

NÁUTICA

Regata Conselho Deliberativo em 8 e 9/3

De olho nos Jogos Olímpicos da Juventude
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O Relatório de Gestão do segundo semestre de 2013 do 
Iate Clube de Brasília, sob a gestão do ex-Comodoro Mario 
Sergio, não foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. O 
motivo: a liberalidade que tomou conta da antiga gestão 
que, sem motivos aparentes, conforme apontam diversos 
documentos, resolveu pagar diversas empresas pela pres-
tação de serviços e obras não realizadas ou que sequer 
foram concluídas.

Esse não foi o único problema apontado no diagnóstico 
das Comissões de Obras e de Relatórios, durante reunião 
que contou presença de 53 Conselheiros na última terça-
feira (25/02). Omissão de informações na prestação de 
contas, contratação da empresa dirigida pelo então candi-
dato à Comodoria, Júlio Itacaramby e gastos injustifi cáveis 
também foram pauta do debate.

O principal problema detectado está no pagamento por 
obras não realizadas nos espaços Multifunção II e Polies-
portivo Sul. O presidente da Comissão de Relatórios, o ex-

Comodoro Nelson Cam-
pos, destacou o descaso 
com o dinheiro dos asso-
ciados, durante a leitura da 
conclusão do documento. 
“Nota-se que em julho de 
2013, os pagamentos fei-
tos a uma única emprei-
teira, relativos às obras do 
Multifunção II e do espaço 
Poliesportivo Sul, estavam 
70% acima do valor dos 
serviços realizados, confi -
gurando indícios de irregu-
laridade”, esclareceu.

Indícios de irregularidades fazem Conselho Deliberativo suspender 
aprovação do Relatório de Gestão do ex-Comodoro Mario Sergio

JANEIRO	   FEVEREIRO	  	   MARÇO	   ABRIL	   MAIO	   JUNHO	   JULHO	   AGOSTO	   SETEMBRO(
*)	  

PREVISTO	   4.801,06	  	   57.522,89	  	   229.638,73	  	   469.248,57	  	   607.522,41	  	   1.055.653,31	  	   1.390.040,16	  	   1.394.918,40	  	   1.374.313,10	  	  

REALIZADO	   4.585,43	  	   54.164,22	  	   189.463,75	  	   411.301,50	  	   541.262,77	  	   630.414,66	  	   858.763,10	  	   890.674,74	  	   900.602,64	  	  

PAGO	   136.000,00	  	   272.000,00	  	   473.500,00	  	   754.000,00	  	   927.057,84	  	   1.011.555,65	  	   1.295.770,07	  	   1.295.770,07	  	   1.295.770,07	  	  
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EDIFÍCIO	  MULTIFUNÇÕES	  (atualização	  em	  09/09/13)	  

PREVISTO	  

REALIZADO	  

PAGO	  

Outro dado dá a dimensão do problema. A obra do es-
paço Multifunção, marcada para ser concluída em 2013, 
tinha previsão de gastos de cerca de R$ 1,39 milhão. No 
entanto, as construções não foram fi nalizadas, e mesmo 
assim, houve a identifi cação de que foram pagos, em julho 
de 2013, R$ 1,295 milhão, sendo que só foram entregues 
obras referentes a R$ 858 mil.
 
A situação não é diferente com o espaço Poliesportivo Sul. 
“Verifi camos que há um descompasso grande entre o rea-
lizado, o pago e o previsto”, afi rmou Nelson Campos ao 
apontar que as informações sobre o pagamento das obras 
foram omitidas da prestação de contas pela antiga gestão.  

O levantamento detalha, ainda, as irregularidades encon-
tradas mês a mês na ex-gestão.  Em julho a quantia enviada 
a uma construtora estava 123% acima da previsão de en-
trega dos serviços. Em agosto e setembro a situação não foi 
diferente, quando, consecutivamente foram realizados pa-
gamentos de 192% e 146% acima da execução das obras. 
Os dados podem ser observados com mais detalhes nos 
gráfi cos disponibilizados.

Nota-se que em julho de 2013, os paga-
mentos feitos a uma única empreiteira, 
relativos às obras do Multifunção II e do 
espaço Poliesportivo Sul, estavam 70% 

acima do valor dos serviços realizados, confi gu-
rando indícios de irregularidade

Nelson Campos

Devido ao feriado de Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas, o funcionamento do Iate Clube de Brasília será diferenciado. Veja 
a escala dos principais setores:

Setores 1º/3 
(sábado)

2/3 
(domingo)

3/3 
(segunda-feira)

4/3 
(terça-feira)

5/3
(quarta-feira)

Academia
8h às 19h 9h às 17h 9h às 18h 

9h às 15h 
(musculação e 

ergometria)
9h às 22h

Iate TV 8h às 18h *8h às 14h
*Matinê 8h às 22h 8h às 18h 8h às 22h

Ponto de 
Abastecimento 8h às 18h 8h às 18h 7h às 22h 8h às 18h 7h às 22h

Sauna 8h às 20h30 8h às 17h 8h às 21h30 8h às 17h 8h às 21h30

Brinquedoteca 10h às 17h *10h às 15h
*Matinê Fechado 10h às 17h Fechado

Superintendência, 
Secretaria
Social e 
Tesouraria

8h às 16h 8h às 16h 8h às 16h 8h às 16h 8h às 18h

Horários dos setores alterados no Carnaval

Funcionamento dos concessionários de 1º a 5/3

A tabela de funcionamento dos demais departamentos está disponível em www.iatebsb.com.br.

Os concessionários do Iate vão funcionar em horários e dias diferenciados durante o feriado de Carnaval. Confi ra:

Observação: O horário de funcionamento dos outros concessionários será normal.

 Creperia Restaurante do Farol Cantina dos Funcionários

Sábado (1º/3) Aberta Aberto Aberta

Domingo (2/3) Aberta Aberto Fechado

Segunda-feira (3/3) Aberta Aberto *Aberta

Terça- feira (4/3) Aberta Aberto *Aberta

Quarta-feira (5/3) Fechada Fechado Aberta

*Até às 14h

Por recomendação do Conselho Deliberativo, o Ponto de Abastecimento do Iate passará, a partir de 1º de março, a não acei-
tar cheques pré-datados. O motivo foi o alto índice de devolução. Em 2013 o Clube enfrentou um prejuízo de mais de R$ 
270 mil. Os associados poderão continuar abastecendo no título, cheques à vista ou em dinheiro.

Os sócios do Clube devem fi car atentos. A partir de segunda-feira (1º/3) o valor da gasolina, que não sofre alteração desde de-
zembro, passará a ser de R$ 2,86. A mudança de preço foi feita em virtude dos últimos aumentos repassados pela Petrobras. 

Cheques pré-datados não serão aceitos

Reajuste no preço da gasolina

PONTO DE ABASTECIMENTO

NOVOS SÓCIOS
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Kamila Lemos de Queiroz, Alessandro Medeiros, 
André Leivas Ferro Costa, Leonardo Gomes de Queiroz, Agrício Braga Neto, 

André Luiz de Alencar Tavares, Ricardo Humberto Teodoro e Silva e Adolfo Pla Pajudes.
De acordo com as normas do processo de admissão ao 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 cita-
dos com os princípios e normas que regem o convívio social.

AVISOS
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MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO (*) 
PREVISTO 24.688,36  123.648,63  264.377,44  529.788,32  708.755,04  
REALIZADO 23.590,36  103.822,45  161.085,55  186.905,73  214.540,90  
PAGO 81.253,45  163.503,86  346.082,50  469.690,77  469.690,77  
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ESPAÇO POLIESPORTIVO SUL (atualização 09/09/13) 

Pagamentos antecipados

Também foi identifi cado que o setor de engenharia não 
foi o único envolvido com valores pagos antecipadamente 
às  empresas contratadas. Durante a gestão anterior, por 
exemplo, o clube contratou uma empresa fazer projetos 
para captar recursos destinados ao desenvolvimento de 
atletas junto ao Ministério dos Esportes. Para isso foram 
desembolsados R$ 72 mil de um contrato de R$ 96 mil, 
suspenso pela atual Diretoria. Segundo apurado pela atual 
gestão, o pagamento foi efetuado em 2013 para projeto já 
realizado em 2012, em outro contrato, ainda não houve 
qualquer captação ao Iate Clube e apenas um projeto foi 
aprovado.

Na reunião, alguns Conselheiros insurgiram sobre essas 
irregularidades. Fernando Boani Júnior manifestou indig-
nação com o fato. “Essa empresa recebeu R$ 96 mil reais 
e até o presente momento não chegou ao clube nenhum 
tostão e nenhum resultado tivemos. Que tipo de contrato é 
esse?”, descarregou. 

Há indícios de que outra empresa também foi benefi cia-
da pela antiga gestão, que antecipou pagamentos antes da 
execução dos serviços. Dessa vez, a favorecida foi uma fi r-
ma contratada para realizar os serviços de mão de obra na 
instalação do equipamento de para-raios (SPDA). A empre-
sa Cometa, cujo representante ofi cial é Julio Itacaramby, 
que almejava o cargo de Comodoro nas últimas eleições, 
recebeu 50% do valor dos servicos imediatamente após 
assinatura da proposta, e o serviço, após quase um ano, 
ainda não foi concluído. A contratação não contou com 
licitação e teve apenas uma outra proposta, apresentada 
pela empresa Aldien, que é a executora das demais obras 
do clube.

O Conselheiro George 
Raulino, ex-Comodoro, 
recebeu a notícia sem 
surpresa. Ele, que é enge-
nheiro, afi rmou que já ha-
via observado indícios de 
irregularidades e valores 
incompatíveis com a rea-
lidade também, quando da 
substituição da rede de ilu-
minação. “Eu tive a curio-
sidade de pegar os preços 
unitários do que foi adqui-
rido no clube e olhar os 
preços em sites. Constatei 

que tinha diferença de até oito vezes o preço contratado”, 
informou da Tribuna do Conselho.

Com indignação o Conselheiro comparou a situação do 
clube com casos que acontecem nas esferas políticas no 
país. “Foram introduzidos no clube os males da nossa Re-
pública, isso é, a intimidade entre a administração e em-

Foram introduzidos no clube os males 
da nossa República, isso é, a intimi-
dade entre a administração e emprei-
teiras, o adivinhamento de quem iria 

ganhar as obras, de quem iria ganhar as licita-
ções, os valores duvidosos dessas obras. Hoje 
por essas informações eu desconfi ava, e agora 
tenho certeza que irregularidades aconteceram

George Raulino

ANIVERSARIANTES
1º/3 Maria Helena Serra Salgado, Marco 
Antônio Roda Figueiredo, Ruy Montene-
gro, Askânio Stanislau Ferreira Pincowsky, 
Davi Francisco Dias Guimarães, André Ti-
biriçá Fuao, Carlos Alberto Amorim Júnior, 
Murilo Soares de Andrade Júnior, William 
Martins da Silva, Valmir Jacinto Pereira 
Júnior, Enilda Goetze Marques, João Alber-
to Gomez de Souza e José Carneiro Vas-
concelos Júnior.         

2/3 José Roberto de Oliveira, Cristiane 
Borja Rodrigues Lacerda, Marisa Isar dos 
Santos, Cláudia Morais Braga, Marcos 
Vieira Malvar, Rosana Macedo Barcelos, 
Sérgio Araújo de Sá, José Carlos Freire 
Murta, Cláudia Helena Miranda Guim-
arães, Paulo Borges Teixeira, Alana Tzelikis 
Santinoli, Simone Figueira Dourado, Ma-
ria Izabel Tafuri, Paulo Gustavo Maiurino,                    
Ana Cláudia Cunha Barbosa e Luciana 

Borges Câmara.                    

3/3 Ivan Magalhães Francisco, Denise 
Miranda Starling de Carvalho, Fabiano 
Ramos de Carvalho, Luís Fernando Roxo 
Medeiros, Ana Maria de Resende Chagas, 
César Cassab Danna, Eduardo Barbosa 
Guedes e Mário de Oliveira Andrade.                

4/3 Valmir Cirilo dos Santos, Rodolfo 
Marcos de Mello M. Thees,  Memorina 
de Melo Rabelo, Jarba Sebastião de Car-
valho e Silva, Arthur Vicentini F. de Aze-
vedo, Ana Alba Mafra, Ricardo Libanez 
Farret, Leonardo Ventura Teixeira, Marcelo 
Câmara L. Tavares, Cláudia Neder Reis,                        
Carla Gomide Santana de Camargo e Patrí-
cia Hernandes C. de Albuquerque.     

5/3 Max Jurno Loyola Santana Rios, 
Ana Flávia Carneiro Rezende, Liliane de 

Lourdes Cardoso, José Ronaldo A. Perei-
ra, Aracy Evangelista de Sousa, Maria das 
Dores Gonçalves, Gilberto Ferreira da Sil-
va, Murilo Queiroz Bastos e Maria Eduar-
da Tannuri Pianto.             

6/3 Guilherme Chianca França, José Luiz 
G. Vasconcelos, Ricardo Franco Moura, 
Adauto Cidreira Neto, Alessandro Lou-
renço Januário, Mônica Mafra Martins e 
Paulo Roberto Maffi ni.                    

7/3 Ricardo Salustiano de Ulhôa, Iran 
Machado Nascimento, José Maria Saud 
Morheb, Gabriela de Faria M. Gregório, 
Henrique de Freitas Soares, Maximiliano 
Ferreira Tamer, Rafael Aviani Juca, Ana 
Cyra Dayrell Bretas Diniz, Luís Alberto 
Beckman Meirelles, Pedro da Rocha Acio-
li, Pablo Malheiros da Cunha Frota, Sílvio 
Roberto Costa e João Batista de Miranda 
Torres.

ATO DA COMODORIA AC 33/2014

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere os incisos I e III, do artigo 92 do Estatuto do 
Clube 

R E S O L V E

Art. 1º - CRIAR, na Diretoria de Esportes Náuticos, a Vice-Diretoria de Infraestrutura e Serviços, com a seguinte competên-
cia:

I. planejar, organizar e supervisionar, sob a orientação do Diretor de Esportes Náuticos, as ações de estruturação do 
campus náutico, de organização e utilização do espaço, bem como dos serviços prestados aos usuários.
 
Art. 2º - NOMEAR, a partir de 14 de março, o sócio patrimonial Sr. ERASMO AIMONE PINTO JUNIOR – P/2306 para o 
cargo de Vice-Diretor de Infraestrutura e Serviços, da Diretoria de Esportes Náuticos.

Brasília, 21 de fevereiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 001/2014

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 25 de 
fevereiro de 2014, faz saber que o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 10 de dezembro de 2013;  

II. por unanimidade, suspender o exame do Relatório de Atividades do Conselho Diretor (Gestão do 2º semestre de 
2013), inclusive quanto aos investimentos previstos e executados, determinando o prazo de 60 (sessenta) dias para que 
os responsáveis pela administração do clube no 2º semestre de 2013 apresentem as informações necessárias, para que a 
Comissão possa prosseguir na análise do referido Relatório; e

III. por unanimidade, aprovar a revisão do orçamento para o exercício de 2014, as contribuições fi xas e variáveis, e os 
projetos e custos de conclusão das obras paralisadas, nos termos do parecer da Comissão, com a emenda apresentada pelo 
Conselheiro Fernando Boani Paulucci Júnior.   

Brasília, 26 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo
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preiteiras, o adivinhamento de quem iria ganhar as obras, 
de quem iria ganhar as licitações, os valores duvidosos 
dessas obras. Hoje por essas informações eu desconfiava, 
e agora tenho certeza que irregularidades aconteceram”, 
destacou. No Relatório da Gestão anterior, o cronograma 
de desembolso financeiro para pagar a construtora foi uma 
das informações omitidas. 

Ex-Comodoria terá 60 dias para explicar 
irregularidades na prestação de contas

Sessenta dias corridos é o prazo concedido pelo Conselho 
Deliberativo para que sejam apresentados esclarecimentos 
sobre as irregularidades encontradas no Relatório de Ges-
tão do ex-Comodoro Mário Sérgio. 

O atual Comodoro, Edison Garcia, destacou a necessida-
de de levar aos Conselheiros uma situação delicada como 
essa. “Fiquei chocado com a tamanha liberalidade prati-
cada pela ex-Comodoria, com a transferência vultosa do 
dinheiro do clube para as contas da empreiteira. Os dados 
sugerem a hipótese de que as obras inexistentes foram pa-
gas. Pela relevância e gravidade era meu dever comunicar 
o fato ao Conselho Deliberativo”.
 
Estarrecido com as informações, como o próprio Conse-
lheiro se classificou, Hegler José Horta Barbosa, levantou 
a bandeira da apuração oficial dos fatos e da responsabili-
zação dos envolvidos, caso sejam comprovadas as irregu-
laridades. “Alguma explicação tem que ter, independente 
da explicação, tem que ser apurado. O que houve? O que 
houve afinal? Tem que ser apurado e responsabilizados 
todos aqueles que, por ação ou omissão, tenham causa-
do malefícios a esse clube, tenham lesado a esse clube”, 
alertou.

Na mesma linha, o Conselheiro João Rodrigues Neto pediu 
a devida análise dos fatos. “Eu quero sugerir a Vossa Exce-
lência que se faça apuração desses processos específicos, 
chamando para a responsabilidade todos aqueles que es-
tavam na gestão desse clube”, afirmou. 

Já o Conselheiro Eduardo Roriz defendeu o direito de res-
posta dos envolvidos nas irregularidades. “Acho que deve-
riam pegar esses fatos, colocar em um processo, convocar 
as pessoas que os provocaram para dar um posicionamen-
to, para o legítimo direito de resposta”.

Por sua vez, o ex-Comodoro Mario Sergio, atual Conse-
lheiro de Tribuna, afirmou que possui documentos para 
comprovar a regularidade de todos os investimentos que 
foram realizados no clube nos últimos anos. “Nossa ad-
ministração movimentou R$ 100 milhões. Se nós estamos 
discutindo trezentos ou quatrocentos mil eu me considero 
aliviado”, disse.

O Conselheiro Frederico Monteiro rebateu as alegações do 
ex-Comodoro questionando os motivos da falta de docu-
mentos, já que afirmou que possuía todas as explicações 
que faltavam no Relatório. Para ele, os fatos devem ser 
apurados. “Vamos voltar aqui, aí vamos ter o direito de 
defender aquele sócio que foi lesado”, afirmou.

Próximos passos 

O Presidente do Conselho Deliberativo, Rudi Finger, desta-
cou que é imprescindível apurar as irregularidades e que a 
administração anterior explique e justifique todos os itens 
que não ficaram claros no Relatório de Atividades do últi-

mo semestre de 2013. “O Conselho Deliberativo entendeu 
que, pelos fatos trazidos na reunião, há indícios de omis-
sões graves. Por que omitir?”. 
Rudi Finger explicou que após serem apresentados os es-
clarecimentos pela ex-Comodoria quanto aos fatos omis-
sos, será feita uma nova análise dos fatos. “A Comissão que 
foi criada vai relatar, novamente, o parecer para as ações 
do segundo semestre de 2013 e, depois será submetido ao 
Conselho Deliberativo. Estatutariamente falando, você co-
munica ao Conselho as atividades desenvolvidas, mas ele 
exige também que seja colocado aquilo que foi realizado, 
em termos financeiros, para esclarecer o que está sendo 
feito no clube e o que foi executado de investimentos. Aqui 
nós administramos o dinheiro do sócio e temos que dar 
satisfação dos nossos atos”.

O Presidente ainda alertou que, caso as irregularidades 
sejam comprovadas, serão aplicadas as sanções devidas, 
previstas no Estatuto. “Aquilo que é classificado como des-
vio estatutário gera um processo administrativo, onde se 
nomeia uma comissão que vai fazer a apuração. Se existir 
alguém a ser responsabilizado, será”, destacou ao nomear 
as possíveis punições: advertência, suspensão, exclusão e 
cassação de mandato ou título honorífico. “Quem vai de-
cidir isso é o Conselho Deliberativo, primeiro através de 
uma comissão que vai apurar o inquérito administrativo, e 
depois com o julgamento da falta. Será dado amplo direito 
de defesa aos responsáveis”, finalizou.

O Conselho Deliberativo aprovou, na última reunião do 
dia 25/02, a proposta de revisão do Orçamento de 2014, 
encaminhada pelo Conselho Diretor. A proposta prioriza 
os investimentos nas áreas de manutenção, operações e 
logística, que vinham sendo deixadas em segundo plano 
nos últimos anos.

Os investimentos aprovados serão para reforma do Giná-
sio, finalização das obras da Peteca e do espaço Multifun-
ção II, ainda pendente do resultado da perícia, realizada 
devido 

indícios de irregularidades. A Academia, que é um dos es-
paços mais utilizados pelos associados, também receberá 
recursos à altura de sua relevância. A Marina, por sua vez, 
área nobre do Iate Clube, esquecida nos orçamentos dos 
últimos quatro anos, terá prioridade, uma vez que há de-
manda dos sócios por vagas para embarcações. 

Outra boa notícia para a Academia foi a redução do maior 
valor da mensalidade, que passou de R$ 124 para R$ 111, 

conforme promessa de campanha do Comodoro e do Con-
selho. Foram confirmados, ainda, recursos para execução 
de projeto no prédio onde era a antiga sauna, que será 
contratado após ampla consulta ao quadro social para de-
finir a nova destinação.

Reformas na Sede Social, nos banheiros, instalações dos 
Restaurantes do Farol e o das Churrasqueiras, além de vá-
rios investimentos para manutenção do campus também 
estão previstos. Na reunião, o Conselho aprovou as contri-
buições mensais dos sócios, tanto para manutenção quan-
to para investimentos, que somadas terão um acréscimo de 
apenas 0,37% em relação ao que foi pago no ano de 2013.

Eventos e lazer do associado também estiveram presen-
tes na pauta da reunião do Conselho Deliberativo. Houve 
debates entre conselheiros sobre como deve ser tratada a 
questão do pagamento em eventos sociais. A atual Como-
doria avalia discutir propostas de como definir que ativi-
dades sociais e de entretenimento, como festas e eventos, 
que fazem parte da rotina do clube e que devem receber 
aporte financeiro das contribuições dos associados.

O objetivo é oferecer lazer para os associados sem a ne-
cessidade de custos adicionais. Essa já foi a estratégia uti-
lizada no carnaval e na Matinê das crianças, em que os 
associados não pagam para participar da festa e investem 
apenas em consumo e lugar à mesa. 

O estatuto define pagamentos pelos sócios de “preços” 
que têm por objetivo ressarcir o Iate dos gastos realiza-
dos com atividades “opcionais”, que são aquelas utilizadas 
por um conjunto menor de sócios ou de caráter pessoal, a 
exemplo do uso da academia, de sauna e massagens, salão 
de beleza, aulas particulares, entre outros.

A reunião do Conselho, presidida por Rudi Finger, contou 
com a presença de 53 Conselheiros, da Diretoria e de vá-
rios sócios interessados nas discussões ocorridas. 
Veja a íntegra da proposta aprovada no site do Iate: www.
iatebsb.com.br.

Conselho Deliberativo aprova Revisão do Orçamento 2014 
que prevê melhorias na infraestrutura do Clube

O Conselho Deliberativo entendeu 
que, pelos fatos trazidos na reunião, 
há indícios de omissões graves. Por 

que omitir?

Rudi Finger

Luiz André presidiu a 
Comissão de Orçamento

 CONTRIBUIÇÕES 2014

DISCRIMINAÇÃO Valor (R$) 2014 

 CONTRIBUIÇÕES FIXAS MENSAIS

Administração  354,00 

Aplicação Patrimonial  64,12 

       Contribuinte Temporário Especial  885,00 

       Contribuinte Filho de Sócio Patrimonial  354,00 

       Contribuinte Feminina  354,00 

       Dependente  107,00 

       Dependente de Temporário  267,00 

       Usuário de Título Patrimonial  595,12 

Academia 

Sócio (Somente)  111,00
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preiteiras, o adivinhamento de quem iria ganhar as obras, 
de quem iria ganhar as licitações, os valores duvidosos 
dessas obras. Hoje por essas informações eu desconfiava, 
e agora tenho certeza que irregularidades aconteceram”, 
destacou. No Relatório da Gestão anterior, o cronograma 
de desembolso financeiro para pagar a construtora foi uma 
das informações omitidas. 

Ex-Comodoria terá 60 dias para explicar 
irregularidades na prestação de contas

Sessenta dias corridos é o prazo concedido pelo Conselho 
Deliberativo para que sejam apresentados esclarecimentos 
sobre as irregularidades encontradas no Relatório de Ges-
tão do ex-Comodoro Mário Sérgio. 

O atual Comodoro, Edison Garcia, destacou a necessida-
de de levar aos Conselheiros uma situação delicada como 
essa. “Fiquei chocado com a tamanha liberalidade prati-
cada pela ex-Comodoria, com a transferência vultosa do 
dinheiro do clube para as contas da empreiteira. Os dados 
sugerem a hipótese de que as obras inexistentes foram pa-
gas. Pela relevância e gravidade era meu dever comunicar 
o fato ao Conselho Deliberativo”.
 
Estarrecido com as informações, como o próprio Conse-
lheiro se classificou, Hegler José Horta Barbosa, levantou 
a bandeira da apuração oficial dos fatos e da responsabili-
zação dos envolvidos, caso sejam comprovadas as irregu-
laridades. “Alguma explicação tem que ter, independente 
da explicação, tem que ser apurado. O que houve? O que 
houve afinal? Tem que ser apurado e responsabilizados 
todos aqueles que, por ação ou omissão, tenham causa-
do malefícios a esse clube, tenham lesado a esse clube”, 
alertou.

Na mesma linha, o Conselheiro João Rodrigues Neto pediu 
a devida análise dos fatos. “Eu quero sugerir a Vossa Exce-
lência que se faça apuração desses processos específicos, 
chamando para a responsabilidade todos aqueles que es-
tavam na gestão desse clube”, afirmou. 

Já o Conselheiro Eduardo Roriz defendeu o direito de res-
posta dos envolvidos nas irregularidades. “Acho que deve-
riam pegar esses fatos, colocar em um processo, convocar 
as pessoas que os provocaram para dar um posicionamen-
to, para o legítimo direito de resposta”.

Por sua vez, o ex-Comodoro Mario Sergio, atual Conse-
lheiro de Tribuna, afirmou que possui documentos para 
comprovar a regularidade de todos os investimentos que 
foram realizados no clube nos últimos anos. “Nossa ad-
ministração movimentou R$ 100 milhões. Se nós estamos 
discutindo trezentos ou quatrocentos mil eu me considero 
aliviado”, disse.

O Conselheiro Frederico Monteiro rebateu as alegações do 
ex-Comodoro questionando os motivos da falta de docu-
mentos, já que afirmou que possuía todas as explicações 
que faltavam no Relatório. Para ele, os fatos devem ser 
apurados. “Vamos voltar aqui, aí vamos ter o direito de 
defender aquele sócio que foi lesado”, afirmou.

Próximos passos 

O Presidente do Conselho Deliberativo, Rudi Finger, desta-
cou que é imprescindível apurar as irregularidades e que a 
administração anterior explique e justifique todos os itens 
que não ficaram claros no Relatório de Atividades do últi-
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que, pelos fatos trazidos na reunião, há indícios de omis-
sões graves. Por que omitir?”. 
Rudi Finger explicou que após serem apresentados os es-
clarecimentos pela ex-Comodoria quanto aos fatos omis-
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munica ao Conselho as atividades desenvolvidas, mas ele 
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em termos financeiros, para esclarecer o que está sendo 
feito no clube e o que foi executado de investimentos. Aqui 
nós administramos o dinheiro do sócio e temos que dar 
satisfação dos nossos atos”.

O Presidente ainda alertou que, caso as irregularidades 
sejam comprovadas, serão aplicadas as sanções devidas, 
previstas no Estatuto. “Aquilo que é classificado como des-
vio estatutário gera um processo administrativo, onde se 
nomeia uma comissão que vai fazer a apuração. Se existir 
alguém a ser responsabilizado, será”, destacou ao nomear 
as possíveis punições: advertência, suspensão, exclusão e 
cassação de mandato ou título honorífico. “Quem vai de-
cidir isso é o Conselho Deliberativo, primeiro através de 
uma comissão que vai apurar o inquérito administrativo, e 
depois com o julgamento da falta. Será dado amplo direito 
de defesa aos responsáveis”, finalizou.

O Conselho Deliberativo aprovou, na última reunião do 
dia 25/02, a proposta de revisão do Orçamento de 2014, 
encaminhada pelo Conselho Diretor. A proposta prioriza 
os investimentos nas áreas de manutenção, operações e 
logística, que vinham sendo deixadas em segundo plano 
nos últimos anos.

Os investimentos aprovados serão para reforma do Giná-
sio, finalização das obras da Peteca e do espaço Multifun-
ção II, ainda pendente do resultado da perícia, realizada 
devido 

indícios de irregularidades. A Academia, que é um dos es-
paços mais utilizados pelos associados, também receberá 
recursos à altura de sua relevância. A Marina, por sua vez, 
área nobre do Iate Clube, esquecida nos orçamentos dos 
últimos quatro anos, terá prioridade, uma vez que há de-
manda dos sócios por vagas para embarcações. 

Outra boa notícia para a Academia foi a redução do maior 
valor da mensalidade, que passou de R$ 124 para R$ 111, 

conforme promessa de campanha do Comodoro e do Con-
selho. Foram confirmados, ainda, recursos para execução 
de projeto no prédio onde era a antiga sauna, que será 
contratado após ampla consulta ao quadro social para de-
finir a nova destinação.

Reformas na Sede Social, nos banheiros, instalações dos 
Restaurantes do Farol e o das Churrasqueiras, além de vá-
rios investimentos para manutenção do campus também 
estão previstos. Na reunião, o Conselho aprovou as contri-
buições mensais dos sócios, tanto para manutenção quan-
to para investimentos, que somadas terão um acréscimo de 
apenas 0,37% em relação ao que foi pago no ano de 2013.

Eventos e lazer do associado também estiveram presen-
tes na pauta da reunião do Conselho Deliberativo. Houve 
debates entre conselheiros sobre como deve ser tratada a 
questão do pagamento em eventos sociais. A atual Como-
doria avalia discutir propostas de como definir que ativi-
dades sociais e de entretenimento, como festas e eventos, 
que fazem parte da rotina do clube e que devem receber 
aporte financeiro das contribuições dos associados.

O objetivo é oferecer lazer para os associados sem a ne-
cessidade de custos adicionais. Essa já foi a estratégia uti-
lizada no carnaval e na Matinê das crianças, em que os 
associados não pagam para participar da festa e investem 
apenas em consumo e lugar à mesa. 

O estatuto define pagamentos pelos sócios de “preços” 
que têm por objetivo ressarcir o Iate dos gastos realiza-
dos com atividades “opcionais”, que são aquelas utilizadas 
por um conjunto menor de sócios ou de caráter pessoal, a 
exemplo do uso da academia, de sauna e massagens, salão 
de beleza, aulas particulares, entre outros.

A reunião do Conselho, presidida por Rudi Finger, contou 
com a presença de 53 Conselheiros, da Diretoria e de vá-
rios sócios interessados nas discussões ocorridas. 
Veja a íntegra da proposta aprovada no site do Iate: www.
iatebsb.com.br.

Conselho Deliberativo aprova Revisão do Orçamento 2014 
que prevê melhorias na infraestrutura do Clube

O Conselho Deliberativo entendeu 
que, pelos fatos trazidos na reunião, 
há indícios de omissões graves. Por 

que omitir?

Rudi Finger

Luiz André presidiu a 
Comissão de Orçamento
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MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO (*) 
PREVISTO 24.688,36  123.648,63  264.377,44  529.788,32  708.755,04  
REALIZADO 23.590,36  103.822,45  161.085,55  186.905,73  214.540,90  
PAGO 81.253,45  163.503,86  346.082,50  469.690,77  469.690,77  
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ESPAÇO POLIESPORTIVO SUL (atualização 09/09/13) 

Pagamentos antecipados

Também foi identifi cado que o setor de engenharia não 
foi o único envolvido com valores pagos antecipadamente 
às  empresas contratadas. Durante a gestão anterior, por 
exemplo, o clube contratou uma empresa fazer projetos 
para captar recursos destinados ao desenvolvimento de 
atletas junto ao Ministério dos Esportes. Para isso foram 
desembolsados R$ 72 mil de um contrato de R$ 96 mil, 
suspenso pela atual Diretoria. Segundo apurado pela atual 
gestão, o pagamento foi efetuado em 2013 para projeto já 
realizado em 2012, em outro contrato, ainda não houve 
qualquer captação ao Iate Clube e apenas um projeto foi 
aprovado.

Na reunião, alguns Conselheiros insurgiram sobre essas 
irregularidades. Fernando Boani Júnior manifestou indig-
nação com o fato. “Essa empresa recebeu R$ 96 mil reais 
e até o presente momento não chegou ao clube nenhum 
tostão e nenhum resultado tivemos. Que tipo de contrato é 
esse?”, descarregou. 

Há indícios de que outra empresa também foi benefi cia-
da pela antiga gestão, que antecipou pagamentos antes da 
execução dos serviços. Dessa vez, a favorecida foi uma fi r-
ma contratada para realizar os serviços de mão de obra na 
instalação do equipamento de para-raios (SPDA). A empre-
sa Cometa, cujo representante ofi cial é Julio Itacaramby, 
que almejava o cargo de Comodoro nas últimas eleições, 
recebeu 50% do valor dos servicos imediatamente após 
assinatura da proposta, e o serviço, após quase um ano, 
ainda não foi concluído. A contratação não contou com 
licitação e teve apenas uma outra proposta, apresentada 
pela empresa Aldien, que é a executora das demais obras 
do clube.

O Conselheiro George 
Raulino, ex-Comodoro, 
recebeu a notícia sem 
surpresa. Ele, que é enge-
nheiro, afi rmou que já ha-
via observado indícios de 
irregularidades e valores 
incompatíveis com a rea-
lidade também, quando da 
substituição da rede de ilu-
minação. “Eu tive a curio-
sidade de pegar os preços 
unitários do que foi adqui-
rido no clube e olhar os 
preços em sites. Constatei 

que tinha diferença de até oito vezes o preço contratado”, 
informou da Tribuna do Conselho.

Com indignação o Conselheiro comparou a situação do 
clube com casos que acontecem nas esferas políticas no 
país. “Foram introduzidos no clube os males da nossa Re-
pública, isso é, a intimidade entre a administração e em-

Foram introduzidos no clube os males 
da nossa República, isso é, a intimi-
dade entre a administração e emprei-
teiras, o adivinhamento de quem iria 

ganhar as obras, de quem iria ganhar as licita-
ções, os valores duvidosos dessas obras. Hoje 
por essas informações eu desconfi ava, e agora 
tenho certeza que irregularidades aconteceram

George Raulino

ANIVERSARIANTES
1º/3 Maria Helena Serra Salgado, Marco 
Antônio Roda Figueiredo, Ruy Montene-
gro, Askânio Stanislau Ferreira Pincowsky, 
Davi Francisco Dias Guimarães, André Ti-
biriçá Fuao, Carlos Alberto Amorim Júnior, 
Murilo Soares de Andrade Júnior, William 
Martins da Silva, Valmir Jacinto Pereira 
Júnior, Enilda Goetze Marques, João Alber-
to Gomez de Souza e José Carneiro Vas-
concelos Júnior.         

2/3 José Roberto de Oliveira, Cristiane 
Borja Rodrigues Lacerda, Marisa Isar dos 
Santos, Cláudia Morais Braga, Marcos 
Vieira Malvar, Rosana Macedo Barcelos, 
Sérgio Araújo de Sá, José Carlos Freire 
Murta, Cláudia Helena Miranda Guim-
arães, Paulo Borges Teixeira, Alana Tzelikis 
Santinoli, Simone Figueira Dourado, Ma-
ria Izabel Tafuri, Paulo Gustavo Maiurino,                    
Ana Cláudia Cunha Barbosa e Luciana 

Borges Câmara.                    

3/3 Ivan Magalhães Francisco, Denise 
Miranda Starling de Carvalho, Fabiano 
Ramos de Carvalho, Luís Fernando Roxo 
Medeiros, Ana Maria de Resende Chagas, 
César Cassab Danna, Eduardo Barbosa 
Guedes e Mário de Oliveira Andrade.                

4/3 Valmir Cirilo dos Santos, Rodolfo 
Marcos de Mello M. Thees,  Memorina 
de Melo Rabelo, Jarba Sebastião de Car-
valho e Silva, Arthur Vicentini F. de Aze-
vedo, Ana Alba Mafra, Ricardo Libanez 
Farret, Leonardo Ventura Teixeira, Marcelo 
Câmara L. Tavares, Cláudia Neder Reis,                        
Carla Gomide Santana de Camargo e Patrí-
cia Hernandes C. de Albuquerque.     

5/3 Max Jurno Loyola Santana Rios, 
Ana Flávia Carneiro Rezende, Liliane de 

Lourdes Cardoso, José Ronaldo A. Perei-
ra, Aracy Evangelista de Sousa, Maria das 
Dores Gonçalves, Gilberto Ferreira da Sil-
va, Murilo Queiroz Bastos e Maria Eduar-
da Tannuri Pianto.             

6/3 Guilherme Chianca França, José Luiz 
G. Vasconcelos, Ricardo Franco Moura, 
Adauto Cidreira Neto, Alessandro Lou-
renço Januário, Mônica Mafra Martins e 
Paulo Roberto Maffi ni.                    

7/3 Ricardo Salustiano de Ulhôa, Iran 
Machado Nascimento, José Maria Saud 
Morheb, Gabriela de Faria M. Gregório, 
Henrique de Freitas Soares, Maximiliano 
Ferreira Tamer, Rafael Aviani Juca, Ana 
Cyra Dayrell Bretas Diniz, Luís Alberto 
Beckman Meirelles, Pedro da Rocha Acio-
li, Pablo Malheiros da Cunha Frota, Sílvio 
Roberto Costa e João Batista de Miranda 
Torres.

ATO DA COMODORIA AC 33/2014

O Comodoro do Iate Clube de Brasília, no uso das atribuições que lhe confere os incisos I e III, do artigo 92 do Estatuto do 
Clube 

R E S O L V E

Art. 1º - CRIAR, na Diretoria de Esportes Náuticos, a Vice-Diretoria de Infraestrutura e Serviços, com a seguinte competên-
cia:

I. planejar, organizar e supervisionar, sob a orientação do Diretor de Esportes Náuticos, as ações de estruturação do 
campus náutico, de organização e utilização do espaço, bem como dos serviços prestados aos usuários.
 
Art. 2º - NOMEAR, a partir de 14 de março, o sócio patrimonial Sr. ERASMO AIMONE PINTO JUNIOR – P/2306 para o 
cargo de Vice-Diretor de Infraestrutura e Serviços, da Diretoria de Esportes Náuticos.

Brasília, 21 de fevereiro de 2014.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA 
Comodoro 

CONSELHO DELIBERATIVO

ATO DELIBERATIVO 001/2014

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 25 de 
fevereiro de 2014, faz saber que o Colegiado resolveu: 

I. por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo de 10 de dezembro de 2013;  

II. por unanimidade, suspender o exame do Relatório de Atividades do Conselho Diretor (Gestão do 2º semestre de 
2013), inclusive quanto aos investimentos previstos e executados, determinando o prazo de 60 (sessenta) dias para que 
os responsáveis pela administração do clube no 2º semestre de 2013 apresentem as informações necessárias, para que a 
Comissão possa prosseguir na análise do referido Relatório; e

III. por unanimidade, aprovar a revisão do orçamento para o exercício de 2014, as contribuições fi xas e variáveis, e os 
projetos e custos de conclusão das obras paralisadas, nos termos do parecer da Comissão, com a emenda apresentada pelo 
Conselheiro Fernando Boani Paulucci Júnior.   

Brasília, 26 de fevereiro de 2014.

RUDI FINGER
Presidente do Conselho Deliberativo
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O Relatório de Gestão do segundo semestre de 2013 do 
Iate Clube de Brasília, sob a gestão do ex-Comodoro Mario 
Sergio, não foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. O 
motivo: a liberalidade que tomou conta da antiga gestão 
que, sem motivos aparentes, conforme apontam diversos 
documentos, resolveu pagar diversas empresas pela pres-
tação de serviços e obras não realizadas ou que sequer 
foram concluídas.

Esse não foi o único problema apontado no diagnóstico 
das Comissões de Obras e de Relatórios, durante reunião 
que contou presença de 53 Conselheiros na última terça-
feira (25/02). Omissão de informações na prestação de 
contas, contratação da empresa dirigida pelo então candi-
dato à Comodoria, Júlio Itacaramby e gastos injustifi cáveis 
também foram pauta do debate.

O principal problema detectado está no pagamento por 
obras não realizadas nos espaços Multifunção II e Polies-
portivo Sul. O presidente da Comissão de Relatórios, o ex-

Comodoro Nelson Cam-
pos, destacou o descaso 
com o dinheiro dos asso-
ciados, durante a leitura da 
conclusão do documento. 
“Nota-se que em julho de 
2013, os pagamentos fei-
tos a uma única emprei-
teira, relativos às obras do 
Multifunção II e do espaço 
Poliesportivo Sul, estavam 
70% acima do valor dos 
serviços realizados, confi -
gurando indícios de irregu-
laridade”, esclareceu.

Indícios de irregularidades fazem Conselho Deliberativo suspender 
aprovação do Relatório de Gestão do ex-Comodoro Mario Sergio

JANEIRO	   FEVEREIRO	  	   MARÇO	   ABRIL	   MAIO	   JUNHO	   JULHO	   AGOSTO	   SETEMBRO(
*)	  

PREVISTO	   4.801,06	  	   57.522,89	  	   229.638,73	  	   469.248,57	  	   607.522,41	  	   1.055.653,31	  	   1.390.040,16	  	   1.394.918,40	  	   1.374.313,10	  	  

REALIZADO	   4.585,43	  	   54.164,22	  	   189.463,75	  	   411.301,50	  	   541.262,77	  	   630.414,66	  	   858.763,10	  	   890.674,74	  	   900.602,64	  	  

PAGO	   136.000,00	  	   272.000,00	  	   473.500,00	  	   754.000,00	  	   927.057,84	  	   1.011.555,65	  	   1.295.770,07	  	   1.295.770,07	  	   1.295.770,07	  	  
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EDIFÍCIO	  MULTIFUNÇÕES	  (atualização	  em	  09/09/13)	  

PREVISTO	  

REALIZADO	  

PAGO	  

Outro dado dá a dimensão do problema. A obra do es-
paço Multifunção, marcada para ser concluída em 2013, 
tinha previsão de gastos de cerca de R$ 1,39 milhão. No 
entanto, as construções não foram fi nalizadas, e mesmo 
assim, houve a identifi cação de que foram pagos, em julho 
de 2013, R$ 1,295 milhão, sendo que só foram entregues 
obras referentes a R$ 858 mil.
 
A situação não é diferente com o espaço Poliesportivo Sul. 
“Verifi camos que há um descompasso grande entre o rea-
lizado, o pago e o previsto”, afi rmou Nelson Campos ao 
apontar que as informações sobre o pagamento das obras 
foram omitidas da prestação de contas pela antiga gestão.  

O levantamento detalha, ainda, as irregularidades encon-
tradas mês a mês na ex-gestão.  Em julho a quantia enviada 
a uma construtora estava 123% acima da previsão de en-
trega dos serviços. Em agosto e setembro a situação não foi 
diferente, quando, consecutivamente foram realizados pa-
gamentos de 192% e 146% acima da execução das obras. 
Os dados podem ser observados com mais detalhes nos 
gráfi cos disponibilizados.

Nota-se que em julho de 2013, os paga-
mentos feitos a uma única empreiteira, 
relativos às obras do Multifunção II e do 
espaço Poliesportivo Sul, estavam 70% 

acima do valor dos serviços realizados, confi gu-
rando indícios de irregularidade

Nelson Campos

Devido ao feriado de Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas, o funcionamento do Iate Clube de Brasília será diferenciado. Veja 
a escala dos principais setores:

Setores 1º/3 
(sábado)

2/3 
(domingo)

3/3 
(segunda-feira)

4/3 
(terça-feira)

5/3
(quarta-feira)

Academia
8h às 19h 9h às 17h 9h às 18h 

9h às 15h 
(musculação e 

ergometria)
9h às 22h

Iate TV 8h às 18h *8h às 14h
*Matinê 8h às 22h 8h às 18h 8h às 22h

Ponto de 
Abastecimento 8h às 18h 8h às 18h 7h às 22h 8h às 18h 7h às 22h

Sauna 8h às 20h30 8h às 17h 8h às 21h30 8h às 17h 8h às 21h30

Brinquedoteca 10h às 17h *10h às 15h
*Matinê Fechado 10h às 17h Fechado

Superintendência, 
Secretaria
Social e 
Tesouraria

8h às 16h 8h às 16h 8h às 16h 8h às 16h 8h às 18h

Horários dos setores alterados no Carnaval

Funcionamento dos concessionários de 1º a 5/3

A tabela de funcionamento dos demais departamentos está disponível em www.iatebsb.com.br.

Os concessionários do Iate vão funcionar em horários e dias diferenciados durante o feriado de Carnaval. Confi ra:

Observação: O horário de funcionamento dos outros concessionários será normal.

 Creperia Restaurante do Farol Cantina dos Funcionários

Sábado (1º/3) Aberta Aberto Aberta

Domingo (2/3) Aberta Aberto Fechado

Segunda-feira (3/3) Aberta Aberto *Aberta

Terça- feira (4/3) Aberta Aberto *Aberta

Quarta-feira (5/3) Fechada Fechado Aberta

*Até às 14h

Por recomendação do Conselho Deliberativo, o Ponto de Abastecimento do Iate passará, a partir de 1º de março, a não acei-
tar cheques pré-datados. O motivo foi o alto índice de devolução. Em 2013 o Clube enfrentou um prejuízo de mais de R$ 
270 mil. Os associados poderão continuar abastecendo no título, cheques à vista ou em dinheiro.

Os sócios do Clube devem fi car atentos. A partir de segunda-feira (1º/3) o valor da gasolina, que não sofre alteração desde de-
zembro, passará a ser de R$ 2,86. A mudança de preço foi feita em virtude dos últimos aumentos repassados pela Petrobras. 

Cheques pré-datados não serão aceitos

Reajuste no preço da gasolina

PONTO DE ABASTECIMENTO

NOVOS SÓCIOS
A Comissão de Sindicância está examinando as seguintes propostas de admissão ao Iate Clube de Brasília:

Kamila Lemos de Queiroz, Alessandro Medeiros, 
André Leivas Ferro Costa, Leonardo Gomes de Queiroz, Agrício Braga Neto, 

André Luiz de Alencar Tavares, Ricardo Humberto Teodoro e Silva e Adolfo Pla Pajudes.
De acordo com as normas do processo de admissão ao 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 cita-
dos com os princípios e normas que regem o convívio social.

AVISOS
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DIRETORES DO DIA

1º/3/2014 – Sábado
Sidney Campos

2/3/2014 – Domingo
Oscar Lóssio

5/3/2014 – Terça-feira
Nilma Melo

18ºC MÍN
27ºC MÁX

Nublado a encoberto com 
pancadas de chuva

 e trovoadas isoladas.

16ºC MÍN
28ºC MÁX

Nublado a parcialmente nubla-
do com pancadas de chuva e 

trovoadas isoladas.

SÁBADO DOMINGO

Fonte: Inmet
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Indícios de irregularidades fazem 
Conselho Deliberativo suspender 
aprovação do Relatório de Gestão

 do ex-Comodoro Mario Sergio
Confira mais na página 2

Conselho Deliberativo aprova 
Revisão do Orçamento 

2014 que prevê melhorias na 
infraestrutura do Clube 

Confira mais na página 5

O Lago Paranoá receberá diversas em-
barcações no próximo fim de semana. 
A tradicional Regata Conselho Delibe-
rativo será realizada em 8 e 9 de março. 

Em sua 19ª edição, a expectativa é de 
que a prova reúna mais de 100 barcos 
entre monotipos e veleiros de oceano. 
Também são esperados cerca de 250 
velejadores. 

As inscrições poderão ser feitas na Se-
cretaria Náutica do Iate até 30 minutos 
antes da largada de cada uma das re-
gatas programadas. Confira os horários:

Sábado (8/3) 

MONOTIPOS: Largada às 13h30

Domingo (9/3) 

OCEANOS: Largada às 10h

A premiação será realizada logo após o 
término da regata de Oceanos. Outras 
informações: 3329-8747.

O iatista Lucas Faria 
esteve novamente em 
São Paulo (SP) para o 
último treino antes da 
Seletiva Sul-americana 
da Classe Byte CII, que 
será realizada até 6 de 
março (quinta-feira). 
Na competição seletiva 
será formada a Equipe 
Brasileira de Vela Jovem 
que representará o Bra-
sil nos Jogos Olímpicos 
da Juventude. A disputa 
ocorrerá em agosto, na 
cidade de  Nanjing, na 
China.

NÁUTICA

Regata Conselho Deliberativo em 8 e 9/3

De olho nos Jogos Olímpicos da Juventude




