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e Educação



missão

valores

visão

VISÃO significa a
imagem do que
a organização
quer ter a longo
prazo e os
VALORES são os
princípios em
que se baseia
essa imagem.

MISSÃO constitui a razão
de ser da Organização.
Determina a
personalidade da
organização e portanto
deve estar em
consonância com os seus
valores.

Visão – O Instituto Meninos do Lago -
IMEL se dedica à divulgação da cultura
da canoagem e à preparação de
atletas, árbitros e voluntários residentes
no Município de Foz do Iguaçu, para
representarem o Brasil nas diversas
modalidades de canoagem, nos
principais eventos estaduais, nacionais e
internacionais.

Missão – Preparar desportiva, ambiental e intelectualmente
atletas, árbitros e voluntários da Cidade de Foz do Iguaçu
para representar o Brasil no Circuito Internacional, em
especial nos Jogos Olímpicos de 2020 e 2024, buscando
sempre atingir o nível de excelência. Os atletas, árbitros,
técnicos, dirigentes e voluntários do Instituto Meninos do
Lago devem inspirar a sociedade, especialmente a
juventude, a adotar a filosofia do olimpismo e aspirar a
excelência no esporte e em suas vidas.



Valores Morais e Éticos – Usos e Costumes
 Valor de Neymar tem queda estimada em R$ 400 milhões
Problemas dentro e fora de campo fazem Cies Football Observatory rebaixar cifras de mercado do
jogador brasileiro

 Mastercard suspende campanha com Neymar
Patrocinador da Copa da América admite parar as iniciativas que incluem o jogador até que o
assunto seja resolvido

 Marcas admitem preocupação com caso Neymar
Acusação de estupro e investigação por crime de informática engrossam a lista de polêmicas que
impactam a imagem do atleta nos últimos meses

Em abril deste ano, Neymar agrediu um torcedor durante a final da Copa da França. Além disso,
pelo fracasso da seleção brasileira e as acusações de simular faltas em campo, o atleta também
virou motivo para memes e piadas durante a Copa do Mundo de 2018. As críticas foram tão pesadas
que, por meio de um comercial da Gillette, logo após a competição, o atacante fez um mea culpa
de suas atitudes. O próprio filme, em si, deu vazão a novas discussões sobre a gestão de imagem do
atleta.

Para Fabio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports & Marketing, é necessário aguardar o desfecho do
caso. “É preciso evitar o exercício da futurologia, mas é fato que mais uma vez o nome do Neymar
está atrelado com algo que não agrega nada de positivo para a sua marca. É indiscutível que ele é
fora de série dentro de campo e que ele encanta os torcedores, o que agora se questiona é o
quanto ele poderia preservar a sua imagem fora dos gramados”, afirma o especialista.



Valores - Usos e Costumes -
Mesopotânea – 2.000 a.C.



Valores - Usos e Costumes -
Mesopotânea – 2.000 a.C.

Código de Hamurabi (Museu do Louvre – Paris - FRA)

Art. 195 – Se um filho bateu no pai, terá as mãos cortadas......
Art. 143 – Se uma mulher não for circunspecta, saiu de casa, arruinou o seu lar,
menosprezou seu marido, será afogada....

 Patriarcalismo evidente nos dois artigos.

Art. 196 – Se um homem vazou o olho de um patrício, seu olho será vazado....
 Olho por olho, dente por dente

Art. 198 – Se um homem vazou o olho de um plebeu, pagará uma mina de prata...
 Proteção à aristocracia



Valores -
Usos e
Costumes -
Democracia
-Grécia
Antiga 500
a.C.



Valores na Democracia Grega e
Democracia atual

#Anarquia Não



Quais são os usos e costumes que cultivam
em casa? Quais os valores vai vincular a sua
imagem a ser oferecida aos seu
patrocinador?

 Escolarização - meu comprometimento desportivo
vai estar atrelado aos bons resultados na escola.

 Educação, respeito - vou respeitar sempre as
pessoas, regras e instituições.

 Honestidade – vou ser honesto nas competições e
no trato com as pessoas.

 Gratidão – vou ser sempre grato às pessoas e
instituições que me auxiliaram.

 Cuidado – vou ser sempre cuidadoso nas minhas
ações;

 Aceitação – me aceitar sempre, aceitar a vida
como ela é, buscando sempre melhorar.

 Cooperação – colaborar sempre, mesmo que a
tarefa não seja sua.

 Uso de narguilé?

 Uso de cigarro?

 Uso de bebidas alcoólicas?

 Assistir Tv com sky gato?

 Usar cola nas provas?

 Mandar nudes ou mensagens
deturpadoras pelo WhatsApp?

 Brigar na escola ou na rua?







Quem é quem:

Proponente
Instituto Meninos do Lago

Patrocinador
Itaipu Binacional

Principais Parceiros
Prefeitura Municipal de Foz do
Iguaçu
Centros de Convivência
Confederação Brasileira de
Canoagem

PJ Envolvidas

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

VISÃO

VALORES

MISSÃO



1- Dentro do Projeto existem normas de condutas? Se existem, Onde estão disponíveis
essas normas?
2- Eu posso pegar qualquer equipamento sem autorização prévia? Por quê?
3- Eu posso nadar sem a presença do professor?
4- Eu posso fazer o que bem entender durante os treinos?
5- Eu estando do lado de fora da Itaipu Binacinal, o IMEL, ITAIPU, PREFEITURA não tem nada
a ver com minhas atitudes pessoais?
6- Eu posso fumar dentro da Itaipu? Por quê?
7- Eu posso beber cerveja dentro da Itaipu? Por quê?
8- Eu posso fazer fotos pornográficas dentro ou fora da Itaipu? Por quê?
9- Eu posso namorar, ficar no “esfrega esfrega” ou no “rala-e-rola” dentro da Itaipu
Binacional?
10- Neste Projeto vale ganhar tentando enganar a arbitragem?
11- Neste Projeto não há necessidade de zelar pelo ônibus? Quando eu ver alguém
estragando devo ficar quieto?





Foz do Iguaçu, 10 de setembro de 2019.

Processo Administrativo 001/2019

Ref: Ação irregular de procedimento constatada no dia 09/09/2019

O Instituto Meninos do Lago - IMEL, CNPJ 14.525.879/0001-08, CRC 0000021906, Entidade de Prática
Desportiva com sede na Cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, na Rua Pedro Basso, 647, sala 3, CEP 85.863- 756,
através de sua Diretoria, ao tomar conhecimento de vídeo repassado pela Itaipu Binacional que apresenta seis atletas
nadando de forma desorientada na primeira parte do Canal Itaipu, na tarde do dia 09/09/2019,  ORDENA que seja
instaurado INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, de acordo com o § 3º do art. 40 do Regimento Interno, para averiguação se houve
por parte dos atletas e treinadores, ações negligentes, imprudentes ou imperitas passíveis de sanções:

DESIGNA, para isso, os senhores Argos Gonçalves Dias Rodrigues, brasileiro casado, coordenador do
Projeto Meninos do Lago e Magda Adriana Hida Couras, brasileira, casada, coordenadora Projeto CBCa em Foz do Iguaçu,
para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar incumbida de apurar, no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo
administrativo nº 001/2019, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos, garantindo,
sempre, o contraditório e ampla defesa.

As aulas no Canal ficam suspensas até apreciação final da Itaipu Binacional.

Sem mais,

Instituto Meninos do Lago
Willian Soares de Oliveira

Presidente



Evidentemente que a argumentação supra não pretende evitar punições aos atletas infratores, apenas
deixar claro que o histórico da modalidade no Canal Itaipu e no mundo, não dá margem às interpretações
leigas equivocadas. Por este motivo, esta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar vem,
respeitosamente, solicitar as seguintes ações:

a. Advertência verbal e censura escrita - já realizada na presença dos responsáveis legais;
b. Que o IMEL providencie, no retorno dos atletas do Rio Grande do Sul, palestra educacional e bastante

incisiva no tema SEGURANÇA e DISCIPLINA;
c. Que o IMEL busque soluções para inserir no Canal Itaipu e Lago Superior, a instalação de 7 câmeras

que transmitam pela internet os treinamentos diários na página oficial, podendo os pais e a própria
Itaipu Binacional acompanharem ao vivo as atividades diárias dos atletas. Tecnicamente o ideal seria
instalar essas câmeras no sistema que possa ser usado pelo programa dartfish, pois aí, além da
segurança, seria possível várias análises técnicas de desenvoltura dos atletas;

d. Suspensão de 21 dias aos atletas envolvidos, de acordo com o Art. 40, “c”, do Regimento Interno,
iniciando em 07 de outubro com término em 27 de outubro, período em que haverá o exame de faixa,
o qual estarão impedidos de realizarem.

Foz do Iguaçu, 11 de setembro de 2019.



Bom dia LEILA.

Recebi o processo administrativo instaurado pela CBCA e conduzido pelo IMEL. Estou de acordo com
a decisão. As atividades do projeto podem prosseguir.

Solicito arquivar o processo como memória e prosseguir nos estudos visando ao estabelecimento de
uma normativa de ITAIPU que regule o uso desportivo/recreativo do Canal da Piracema.

Informarei o diretor de Coordenação sobre o fato e as providências adotadas.

Cordialmente

Theófanes de Lira Pessôa Junior
Chefe de Gabinete da Diretoria de Coordenação
theopess@itaipu.gov.br


