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 Na capa desta edição homenageamos a jovem veleja-
dora Clara Penteado que vêm somando conquistas expressivas 
no alto se seus 15 anos de idade. Sua inédita e mais recente 
vitória foi no feminino do Sul-Americano realizado em Punta 
del Este em abril deste ano.
 Dos calouros para os veteranos, você lerá um pou-
quinho de como foi a Copa Master da classe Laser e Finn 
com quem já tem muitas regatas nas costas. Além dela, temos 
também os Campeonatos Estadual e Brasileiro da classe Din-
gue. No brasileiro, uma dupla feminina ganhou o torneio de 
forma inédita na competição.
 Na seção da pesca, temos a cobertura da Festa Anual 
de entrega de prêmios. E não foram só prêmios que brilharam 
na noite. Um clima de confraternização e muita diversão en-
tre os sócios na pista de dança marcaram o evento deste ano.
 Acabou a espera: saiu o calendário da Pesca de Cais 
do ICRJ, que irá começar com a pescaria na subsede de Ilha 
De Palmas. Já no clube vizinho, os nossos pescadores levaram 
a melhor na pescaria e o ICRJ foi o campeão por clubes na 
Pesca Submarina do Clube Marimbás.
 Uma novidade para os sócios conectados que o de-
partamento de TI implantou, foi a extensão da cobertura wi-
-fi no clube. Agora, além da Varanda do Restaurante, o Con-
vés, Piscina e Bar Temático também ganharam acesso livre à 
web.
 Pela terceira vez seguida, o Clube promoveu uma 
campanha de vacinação contra a gripe. Sócios de todas as ida-
des venceram o medo da agulha e passaram pelo Posto Médi-
co para garantir a imunização contra o vírus influenza.
 Na parte social, abriremos o mês com o estaciona-
mento lotado! Calma, pois é só mais uma edição da Exposi-
ção de Carros antigos, clássicos e históricos no dia primeiro 
de junho. Os participantes já estão caprichando no polimento 
de seus possantes para ver quem leva o prêmio de melhor car-
ro neste ano.
 E o arraiá tá chegando. Teremos a tão famosa festa 
junina no dia 8 de junho na Piscina. Você irá se esbaldar no 
milho verde, canjica, entre outros quitutes, enquanto a crian-
çada se diverte com as brincadeiras e quadrilha.
 Na parte do restaurante, você ficará por dentro do 
sucesso estrondoso do almoço de Dia das Mães que contou, 
inclusive, com a participação do Comodoro Paulo Fabiano e 
família. Tem também novidades na escalação do cardápio da 
varanda e coqueiros especialmente para a Copa do Mundo. 
Vamos fazer um gol de placa com os novos petiscos!
 A EDN prepara neste mês a Colônia Náutica de Fé-
rias, para divertir e incentivar a criançada à prática de esportes 
náuticos. E para os que já estão praticando, terá a formatura 

NOMEAÇÕES DE DIRETORES E ASSESSORES
BIÊNIO:   2014 / 2016

16. ARMANDO FILARDI
      - Assessor da Comodoria para assuntos do Departa-
mento Médico

17. BYRON GONÇALVES DE SOUZA FILHO
       - Assessor Interino da Subsede da Ilha de Palmas

18. EVANDRO SOARES
       - Diretor de Pesca e Caça Submarina

19. ANTONIO NUNO DE CASTRO SANTA ROSA
      - Assessor de Tecnologia da Informação

20. ELISEU SOARES FILHO
       FERNANDO CAETANO DE ALMEIDA NETO
       WÁGNER CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE  
        - Membros da Comissão de Sindicância

21. JORGE MATHEUS LIMA
      - Diretor de Sede

22. JOSÉ LUIZ PONTES MACEDO
      - Diretor de Manutenção

23. ANA CRISTINA BEZERRA XAVIER
      - Assessora da Comodoria para assuntos de recreação 
infantojuvenil 

(Atualizado em 07/05/2014)

Editorial

da Turma 82 de Optimist e de outros cursos no final do 
mês.
 Além disso, as reservas para o jantar especial para 
o Dia dos Namorados já estão abertas. E neste ano teremos 
comemorações em três dias por conta do calendário da 
Copa do Mundo. O amor vai estar no ar no restaurante...
 Por fim, inauguramos nesta edição, uma seção de 
entrevistas para que você conheça os novos responsáveis 
pelos departamentos do Clube. Este será mais um meio 
de você saber as intenções de administração e a filosofia da 
atual Comodoria.

Aproveite a leitura!
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Horário da Sauna
Manhã

Segunda e sexta-feira
Das 6h30 às 12h

Tarde
Terça e quinta-feira

Das 13h às 16h

Noite
Terça e quinta-feira

Das 18h às 20h

Horário Pilates
Piscina

Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

Natação (3 a 12 anos)
Terça e quinta-feira

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca
Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado
Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet
Terça e quinta-feira

Das 17h30 às 18h30  
e das 18h30 às 19h30

Aula de Tênis
Terça a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Utilização p/ Sócios   
Segunda-feira a domingo

Das 19h às 22h

Horário da Sede

Natação GMNI

Prof. Waldyr Ramos
Terça e quinta-feira

Das 6h às 9h

Prof. Fábio Pessanha
Quarta e sexta-feira

Das 6h às 9h

Horário Natação GMNI

Hidroginática  (Hyowa)
Terça e quinta-feira
Das 11h30 às 12h30
Quarta e sexta-feira

Das 8h30 às 9h30

Hidroginástica (Hyowa)
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 A Copa Master das Classes Laser e Finn 
foi realizada nos dia 26 e 27 de abril. Tivemos 
34 veteranos inscritos para as quatro regatas, 
sendo duas em cada dia. Este campeonato tem 
uma peculiaridade que o deixa mais interessan-
te - nele só podem se inscrever velejadores com 
35 anos, no mínimo.
 As condições no primeiro dia foram de 
vento sudoeste roncando na raia da Escola Na-
val e fazendo com que a Comissão de Regata 
fi zesse duas regatas em percurso triângulo. O 
primeiro, com chegada no popa e o segundo, 
um triângulo olímpico com a chegada no con-
tra vento. Já no dia seguinte, foram feitos dois 
circuitos barla sota, pois a intensidade e direção 
do vento estavam diferentes.
 O destaque da competição foi o nosso 
grande medalista Torben Grael e seu laser “Tur-
bina”. Torben foi mais uma vez campeão na 
classe Laser Standard com duas vitórias, uma 
segunda posição e um OCS.
 Já na classe Laser Radial quem levou 
o título foi o velejador do CNC, Luis André 
Castrono. Na 4.7, o velejador Vicente Von Der 
Schulenberg levou a melhor representando o 
ICRJ.
 Ao fi nal da quarta regata, completada 
no dia 27 foi oferecida a tradicional canoa lota-
da de cerveja bem gelada aos participantes num 
clima de confraternização entre os velejadores 
masters com muitas histórias para contar.

Veteranos na águaVeteranos na água

Velejadores: Otto Assis, Lula Evangelista e Torben Grael (abaixo).
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 No dia 19 de abril, a veleja-
dora Clara Penteado conquistou uma 
grande vitória em Punta Del Este, no 
Uruguai. Representando o ICRJ, Clara 
levou o título de campeã sul-americana 
no feminino e na classificação geral fi-
cou com a sétima posição. É um resul-
tado inédito tanto para o clube quanto 
para Clara, que vem cada vez mais se 
destacando nas competições.
 Outro velejador que represen-
tou muito bem o ICRJ foi Rubem dos 
Santos Neto, que ficou com a décima 
colocação, completando o “top ten” do 
campeonato.
 O argentino Dante Citadini 
venceu a competição sul-americana e 
na classificação geral deu bicampeona-
to para o norte-americano Ivan Shesto-
palov. 
 Parabéns a todos os nossos re-
presentantes que defenderam as cores 
do ICRJ e do Brasil! 

Clara
vela

VELA - JUNHO 2014

Data Regata Classes
31/05 e 01 Taça Comodoro Optimist

7 Regata Enrique Palmer Star, HPE e R 22

8 Regata Arnaldo e Celia Guedes Optimist

8 Regata Ele & Ela Star, HPE, J/24, Di., 
R 22, Oc. e Snipe

14 Regata São Pedro Star, HPE, J/24, 
Ranger 22 e Finn

15 6 Horas da Baia de Guanabara Optimist

28 e 29 Copa Inverno (3ª etapa Copa ICRJ) Monotipos

domina no feminino

Clara Penteado, atleta ICRJ destaque na vela feminina
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 O Campeonato Estadual da clas-
se Dingue foi realizado do dia 18 a 21 de 
abril, antecedendo o campeonato brasi-
leiro da classe. O evento contou com 53 
barcos dos quais, 8 eram estreantes na 
competição. Além disso, tivemos 45 em-
barcações de outras categorias totalizando 
106 velejadores de todo o Brasil 
 O evento foi bem disputado nas 
oito regatas realizadas nos três dias de 
prova.
 A dupla de Santa Catarina foi a 
vencedora na classifi cação geral, formada 
por Ângela Pencelli e Fabio Suyama Ra-
mos representando ICSC/Fundesporte. 
Em segundo lugar, fi cou a dupla Luiz An-
tônio Evangelista e Maira Cristina Barros 
representando o ICRJ.
 Os velejadores dos outros estados 
aproveitaram para conhecer e se ambien-
tar na raia para o campeonato brasileiro. 
Todos fi caram bem surpresos com a maré 
da Baía de Guanabara. 

estadual da Classe dingue

Lula Evangelista e Maria C.F.Barros

29º Campeonato brasileiro Classe dingue
 O evento teve sua 29ª edição 
realizada durante os dias 01 a 04 de 
maio num campeonato bem disputa-
do e com vitória inédita de uma du-
pla feminina. 
 Até o último minuto a com-
petição estava muito equilibrada, mas 
quem levou o título foi a dupla for-
mada pela carioca Julia Vieira Cor-

reia, do CNC, e a capixaba Cartiane 
Martins, do Iate Clube do Espirito 
Santo. Em segundo lugar fi cou uma 
dupla do CNC e em terceiro Luiz 
Antônio Evangelista e Maira Cristina 
Barros do ICRJ.
 O campeonato contou com a 
participação de 74 barcos sendo três 
estreantes, totalizando 148 velejado-

res de todo o Brasil. 
 Como as condições de vento 
não estavam boas no primeiro dia, 
nem todos os participantes consegui-
ram terminar o percurso. No segundo 
dia foram realizadas três regatas, assim 
como no terceiro dia. No último dia 
de competição foi realizada a última 
regata, completando oito no total.

vela
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 O Campeonato Brasileiro 
da Classe J24 aconteceu durante 
os primeiros quatro dias de maio 
no Iate Clube Brasileiro, em Ni-
terói. A competição foi organiza-
da em conjunto com a Associação 
Brasileira da Classe J24 e com a 
CBVela.
 O título de campeão no ge-
ral fi cou para a embarcação Brus-
chetta Slam, do sócio Maurício 
Santa Cruz e tripulação, represen-
tando o ICRJ. E o segundo lugar 
geral também fi cou para os veleja-
dores do ICRJ, com a embarcação 
Malabar, do sócio John King e tri-
pulação. Mais uma vez eles fi zeram 
bonito e ainda representaram mui-
to bem o Iate fora de casa. 

Mauricio Santa Cruz e Tripulação

ICrJ no ICb

John King e Tripulação

vela
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Festa 
de 
arromba
 A tão tradicional Festa Anual de Entrega 
de Prêmios da Pesca Oceânica aconteceu na noite 
do dia 26 de abril e lotou a Pérgula da Piscina. 
O evento deste ano premiou os vencedores da 
temporada 2013/2014, nos torneios Marlim Rio, 
Peixes de Oceano, Cabo Frio Marlin Invitational, 
Peixes de Bico e Copa ICRJ Troféu Eficiência, 
além de outros prêmios não menos importantes.
 A equipe Binoca venceu os dois torneios 
mais importantes, o Torneio Anual de Peixes de 
Bico e o Cabo Frio Marlim Invitational. Além 
destes, o Comandante Leonardo Bochner ficou 
com o troféu de campeão individual no Torneio 
Anual de Peixes de Bico.
 A equipe Jenny também se destacou na 
premiação, com as conquistas do Torneio Marlin 
Rio e da Copa ICRJ Troféu Eficiência, que premia 
a equipe mais regular da temporada entre todos os 
torneios disputados.
 O troféu Grand Slam, que homenageia 
o pescador que conseguir capturar ou liberar um 
exemplar de Marlin Azul, Marlin Branco e Sail-
fish no mesmo dia, já não era oferecido há alguns 
anos e desta vez foi entregue para o pescador João 
Franklin Machado Neto.
 A festa teve decoração assinada por Gio-
vanna Cassano e Menu exclusivo da chef Lorena. 
Os aproximadamente 500 convidados aproveita-
ram o evento para confraternizar entre amigos e se 
divertir muito. O som da banda Rádio Hits agi-
tou a pista de dança, e depois um DJ comandou o 
som até às 04h da madrugada. 

JENNY - Paulo César Picorelli - Diretor de Pesca Evandro Soares - Eliseu Soares Filho - 
Hélio Lyra - Eurico Soares - Flávio Valadão e Contra-Comodoro Hélio Lyra Junior

Prêmio Grand Slam - João Franklin Filho (pai) e João Franklin Neto (ganhador)

PESCADORES INDIVIDUAIS - 3º lugar Eurico Soares da Jenny - 
2º lugar Lucas Bulhões da Picante - 1º lugar Leonardo Bochner da Binoca

BINOCA - Gabriel Dinard - Fernando de Almeida Neto - 
Pedro Bertran - Beréu Zatz - Leonardo Bochner - Afrânio Faro - 

Eliseu Soares Neto e José Vasco
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ICRJ: Vamos começar falando um 
pouco da sua trajetória na Pesca como 
competidor.
Evandro: Lá se vão muitos anos com-
petindo no esporte. Comecei nas pro-
vas federadas, posteriormente ingres-
sei na pesca de cais do Iate Clube e 
em seguida na pesca embarcada, que 
é muito instigante, de muita emoção.
Nessa trajetória, foram muitos títulos 
em provas federadas (inclusive Esta-
duais e Brasileiros). Na Pesca de Cais, 
nove vezes campeão do Torneio Anu-
al de Pesca de Cais do ICRJ, quatro 
vezes campeão do Torneio Interclubes 
no individual e três vezes por equipe, 
entre outras conquistas. 
 Na Pesca Costeira, treze vezes 
campeão do Torneio Anual de Pesca 
Costeira do ICRJ. 
 No Open 25, três vezes cam-
peão do Torneio Anual de Pesca Open 
25 do ICRJ, duas vezes campeão do 
Challenger.
 Na pesca oceânica, sete vezes 
campeão do Torneio Anual de Peixes 
de Bico do ICRJ, uma vez campeão 
do Torneio de Marlin em Cabo Frio, 
três vezes campeão do Torneio Marlin 
Rio, cinco vezes campeão do Torneio 
Anual de Peixes de Bico do Iate Clube 
de Icaraí, três vezes campeão da Taça 
Eficiência, quatro vezes campeão do 
Torneio de Encerramento, quatro ve-

zes campeão do Torneio de Abertura, 
duas vezes campeão do Costa Brasil, 
uma vez campeão do Torneio Anual 
de Peixes de Bico de Ilhabela, uma 
vez campeão Internacional de Peixes 
de Bico na Costa Rica, entre outros. 
Em abril, fui vice-campeão por equi-
pe no Campeonato Mundial na Cos-
ta Rica - este é o único “vice” que eu 
considero (risos).

ICRJ: O que você pretende fazer 
como Diretor da Pesca nos próximos 
dois anos. Quais são seus planos?
Evandro: Atualmente acho que o 
maior desafio da pesca do ICRJ é o 
resgate de seus Torneios. Fatos como 
a diminuição dos estoques de peixes 
e os altos custos das competições in-
fluenciaram significantemente na re-
dução do número de participantes.
Vou focar nisso e tentar promover a 
renovação. Trazer os pescadores mi-
rins para os torneios de cais é funda-
mental. Hoje, temos uma leva de óti-
mos pescadores na faixa de 18 anos, 
como Lucas Bulhões, Vicentinho 
Arruda, João Pedro Zarur e outros. 
Porém, na faixa etária até 12 anos não 
me recordo de ninguém, existe um 
hiato, vamos trabalhar para reverter 
esse quadro!
 Outro ponto importante que 
também vou concentrar meu esforço 

é em relação à preservação das espé-
cies marinhas. Vejo como uma obri-
gação nossa, uma dura briga em que 
precisamos atuar, estar atentos, usar a 
força e o reconhecimento do ICRJ e 
o poder de seus associados para esta 
causa! Se nada fizermos para rever-
ter essa triste situação, não adiantará 
a preocupação com o a formação de 
novos pescadores e o futuro de nossos 
campeonatos.

ICRJ: Quais melhorias pretende fa-
zer?
Evandro: Todas as que forem possí-
veis e estiverem ao meu alcance, pois 
temos um orçamento para cumprir. 
Nesse sentido, tentar diminuir os 
custos fixos do departamento é um 
ponto importante. Além disso, pre-
tendo buscar potenciais patrocinado-
res no mercado para que possamos ter 
verba suficiente para realizar grandes 
eventos com ótimas premiações, sen-
do mais uma maneira de atrair novos 
competidores.
 Na parte técnica, reformular 
regulamentos com melhorias/mu-
danças, buscando mitigar conflitos 

eNtreVIsta

 aproveitando o momento de renovação com a nova 
Comodoria, estamos inaugurando a partir deste mês uma se-
ção onde todos os sócios poderão conhecer um pouco mais de 
cada responsável pelas áreas do clube e seus projetos para os 
próximos anos. 
 Para a estreia, convidamos evandro soares (foto) para 
contar um pouquinho sobre seus planos e desafios como atual 
diretor de Pesca do ICrJ.
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e movimentar alguns torneios. Pois, 
com o passar do tempo, houve alte-
rações nas maneiras de se pescar e as 
regras não foram modernizadas.
 Tentaremos terceirizar o ser-
viço de gelo, que hoje é de respon-
sabilidade do nosso departamento, 
visando obter a redução do valor co-
brado ao associado.
 Por fim, tentarei desenvolver 
uma nova estratégia de divulgação 
dos torneios promovidos pelo Clube.

ICRJ: O que você considera que está 
funcionando e não vai modificar?
Evandro: A equipe do departamento. 
Temos excelentes profissionais na área 
administrativa e na Peixaria, estou re-
almente satisfeito com cada um, pois 

antes de assumir a diretoria já tinha 
relação com todos como sócio e com-
petidor.
 Outro ponto vencedor é o 
modelo das entregas de prêmios aos 
campeões dos Torneios.  Não há ne-
cessidade de alteração, pois hoje fun-
ciona adequadamente.

ICRJ: Que legado pretende deixar 
para o Clube?
Evandro: Principalmente o de novos 
adeptos à pesca! Se conseguir alcançar 
esse objetivo, sairei realizado e feliz.
Outros legados que me deixam mui-
to entusiasmado são o Site e o Banco 
da pesca. Eles já existem, não é uma 
novidade, quem sabe até exista a pos-
sibilidade de unifica-los. 

 No site pretendo anexar os 
anuários antigos, regulamentos, fo-
tos, acompanhamento online das eta-
pas de pesca de peixes de bico, não só 
a liberação, mas o acompanhamento 
geral do torneio, e muito mais. Além 
disso, vídeos de peixes em seu habitat 
natural, vídeos das nossas pescarias e 
entrevistas com as lendas da pesca, 
pessoas que tanto contribuíram para 
o engrandecimento do esporte. 
 O Banco, que hoje está per-
dido, vamos tentar resgatar e reativar, 
pois é de suma importância para a 
história da pesca e consequentemente 
do ICRJ e seus associados.
 Esses tem potencial para se-
rem grandes legados!

 O ICRJ marcou presença no 
pódio do 82º Torneio de Aniversário 
do Clube dos Marimbás, no dia 5 de 
abril. A dupla formada pelos pescado-
res Eduardo Souto de Oliveira e Die-
go Santiago levou o título de campeã, 
com sete peças capturadas, somando 
14.330 pontos.
 Outra dupla formada repre-
sentando o ICRJ foi a dos pescadores 
Vinicius Chaves e Marcos Mantova-
ni, que tiveram uma boa classificação 
no Torneio, terminando na quarta co-
locação. 
 Na classificação por clubes, o 
ICRJ levou o título de campeão, fi-
cando o Clube Marimbás com o vice-
-campeonato e o Clube Náutico de 
Cabo Frio em terceiro lugar. 
 Parabéns aos nossos pescado-
res que fizeram bonito fora de casa, e 
mais uma vez levaram o ICRJ ao lugar 
mais alto do pódio!

GRANDE VITÓRIA FORA DE CASA!

Vem aí
Aproveitamos a oportunidade para 
anunciar que neste ano de 2014 o Iate 
Clube fará um Torneio interno de caça 
submarina, com o objetivo de con- 

quistar novos competidores e dessa 
maneira formar outras duplas para 
disputar os campeonatos da modali-
dade.  Em breve toda a programação. 
Fiquem atentos!
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FESTA NA ROÇA

social

 Mais uma vez o estaciona-
mento do Clube será tomado por 
uma seleção de belos carros antigos.  
A 4ª edição do Encontro de Carros 
Antigos, Clássicos e Históricos, acon-
tecerá no dia primeiro de junho, das 
09h às 15h em frente ao hangar 03. 
Reforçando a parceria com a Gerên-
cia Social, o sócio Amaury Mesquita 
organiza mais uma edição que pro-
mete uma disputa acirrada entre os 
participantes na conquista do prêmio 
de campeão. É aguardar para ver!

aNtIgos, 
ClássICos e hIstórICos

Pontiac GTO 1967 - Carro campeão em 2013

 A partir das 16h do próximo domingo dia 08, a 
festa junina vai chegar com tudo na Pérgula da Piscina 
do Clube. Como de costume, a festa contará com grande 
variedade de comidas e bebidas típicas para dar energia a 
todos que quiserem se esbaldar nas brincadeiras durante a 
tarde caipira. 
 Entre as brincadeiras mais populares, teremos pes-
caria, boca do palhaço, corrida de saco, cabo de guerra, to-
bogã inflável entre outros. Além disso, teremos uma área 
dedicada aos jogos de videogame e o famoso touro me-
cânico. Pedimos que os pais tragam as crianças vestidas 
à caráter para a apresentação da quadrilha do ICRJ e para 
casamento na roça que os pequenos também participam.

FESTA NA ROÇA

A animação na festa junina do ano passado.
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Fixa

ProgramaÇÃo soCIal

Junho

8

CINEMA -  Todas as quartas, sextas e sábados às 19h30 
e domingos às 17h,  Centro Cultural Gabriel Villela.
DISCO LASER - Todo último domingo do mês, às 17h, 
no Centro Cultural Gabriel Villela.
AULA DE BALLET - Todas as terças e quintas-feiras.
Das 17h30 às 18h30 no Centro Cultural Gabriel Villela. 
TEATRO MUSICAL - Todas as terças e quintas-feiras.
Das 18h30 às 19h30, no Centro Cultural Gabriel Villela. 
PIANISTA PAULO MIDOSI - Todas as quintas-feiras às 19h, 
no Bar Temático.
PIANISTA ARTHUR RICARDO BARREIROS CRUZ 
E SAXOFONISTA CARLOS ALBERTO DE MOURA - Todas 
as quartas-feiras, das 19h às 23h, no Salão Ponto de Encontro.
KARAOKÊ DANÇANTE com o Trio Paulo Sá – 
Todas as sextas-feiras, das 20h às 24h, no Salão 470. 
BAILA COMIGO – Todas as terças-feiras, das 19h30 às 23h, no 
Salão 470. Música ao vivo com o tecladista Paulo Sá e dançarinos.
MÚSICA AO VIVO - com o pianista Artur Barreiros.
Todas as sextas-feiras, das 19h às 23h, no Restaurante Star. 
REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 18h, no 
salão Marlin Azul ou 470.
NHOQUE DA FORTUNA - Todo dia 29 de cada mês, quando 
cair de terça a domingo, no Restaurante Star
AULAS DE TANGO -Todas as terças-feiras das 18h30 às 19h30, 
com a professora Cecília Salazar, no salão 470.
MISSA DOMINICAL - Todos os domingos, às 19h15, na Capela 
do ICRJ.

1

RECREAÇÃO INFANTIL

social

Festa Junina do ICRJ
Pérgula da Piscina, a partir das 16h.

4º Encontro de Carros Antigos, Clássicos e Históricos 
Em frente ao hangar 3, das 9h às 15h.

17 Música no Museu - CCGV, às 20h.
Arthur Villar, piano

19 Cine Cult - “Ensina-me a viver” - (DVD) 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h.

10 Iate com Saúde - “Câncer: Sinais e sintomas de alarme”
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h.
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 As férias escolares do meio 
do ano estão chegando e com ela a 
Colônia Náutica de Férias do Clube. 
No final deste mês e início de julho, 
a EDN estará promovendo mais uma 
edição que irá movimentar a sede.
 A primeira semana será do 
dia 24 ao dia 27 de junho. Já a segun-
da semana das atividades terá início 
dia primeiro de julho e acabará no dia 
três de julho. O horário é sempre das 
8h30 às 17h30.
 Nesta edição não poderia fal-
tar atividades aquáticas como vela, 
pesca de cais, stand up, canoa poli-
nésia, mergulho livre e jogos aquáti-
cos que sempre agradam a garotada. 
Além destas, teremos jogos de quadra 
e muito mais.
 As inscrições já estão abertas 
na secretaria da EDN. Lá você po-
derá esclarecer todas as suas dúvidas 
e garantir a vaga do seu pimpolho. 
Aproveite a oportunidade e incentive 
a garotada a frequentar o clube.

Telefone da EDN: 3223-7200 ramal 2292

Hora da diversão

VELA:
- Fundamental (3 a 4 anos) 
- Iniciação à vela (5 a 7 anos, depois de 
ter passado pelo nível fundamental)

AULAS PARTICULARES:
- Optmist (8 a 14 anos)
- Laser/Dingue (A partir de 14 anos)
- Windsurf (A partir de 10 anos) 
- Oceano
- J/24

PISCINA:
Natação Infantil – Idade: (3 a 12 anos);
Nado Sincronizado (6 a 12 anos).

VAMOS DAR UM 
MERGULHO?
Faça sua inscrição nos cursos de mergu-
lho básico e avançado.

VEM REMAR!
Pacotes com aulas de Stand up – Paddle.

AULÃO GRATUITO DE STAN UP 
Dia 22 de junho, com o professor Bruno.
Obs.: Os interessados deverão entrar em contato com 
a EDN, para agendamento, pois serão 2 alunos por 
saídas. As aulas terão duração de 45 minutos cada.

AULÃO DE YOGA
Dia 28 de junho, sábado, às 11h.
Os interessados no aulão deverão entrar em contato 
com a secretaria da EDN, para fazer o agendamento.

AS INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DA EDN CONTINUAM ABERTAS!

 A EDN promoverá no final 
do mês mais uma formatura dos cur-
sos ministrados ao longo deste ano. 
No sábado, dia 28 junho, será realiza-
da a formatura dos alunos que com-
pletaram os cursos de Laser/Dingue, 
Windsurfe entre outros. 
 Já no domingo, dia 29 de ju-
nho, será a formatura da Turma 82 do 
curso de Optimist e alguns outros cur-
sos em frente ao Cais da Bandeira às 
11 horas. Como de costume, teremos 
a apresentação da banda do 1º Distri-
to Naval.

Novos Formandos
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NOTAS SOBRE UM 
ESCÂNDALO
(PALESTRANTE)
DIA: 01/06 
DOMINGO
ELENCO: Cate Blan-
chett, Judi Dench, Mi-
chael Maloney, 2006 
(Inglaterra), 92 min – 
Drama, Suspense.

Barbara Covett é uma professora dominado-
ra, que controla com mão de ferro os alunos 
de uma decadente escola pública de Londres. 
Não tem amigos nem parentes, só um gato. 
Sua vida muda quando Sheba, a nova profes-
sora de arte, chega à escola. Começam uma
amizade que acabará logo. Pois, Sheba se en-
volve com um aluno e Bárbara, com ciúmes 
será capaz de qualquer ato tresloucado.

AUSTENLAND
DIA: 04/06 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: James Callis, Keri Russell, 
2013(Inglaterra), 97 min – Comédia.
Com mais de 30 anos de idade, Jane Hayes 
(Keri Russell) não consegue encontrar um 
namorado, porque nenhum homem lhe pa-
rece à altura de seu grande ídolo: o Sr. Darcy. 
Sr. Darcy é um personagem criado por Jane 
Austen no romance Orgulho e Preconceito. 
Um dia, ela decide gastar todas as suas eco-
nomias e voar para a Inglaterra, num resort 
especializado em acolher as mulheres apaixo-
nadas pelas histórias de Austen. Lá, ela des-
cobre que o homem dos seus sonhos pode se 
tornar uma realidade.

O TIGRE E O DRAGÃO
DIA: 06/06 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Chang Chen, Zhang Ziyi, Mi-
chelle Yeoh, 2000 (EUA, China), 119 min 
- Ação, Drama.

Filme épico sobre artes marciais dirigido pelo 
grande diretor Ang Lee que o transforma em
uma fábula mágica, nos levando a um mun-
do quase que onírico numa China imaginá-
ria. O desaparecimento de uma espada le-

gendária leva dois peritos em artes marciais a 
confrontarem-se com um perigoso assassino 
ultrapassando a lei da gravidade, com cenas 
de duelo que parecem verdadeiros bailados. 
(O filme foi um sucesso-surpresa em todo o 
mundo e Ang Lee foi premiado como melhor 
realizador com o Globo de Ouro. Nos Ósca-
res, o filme teve dez nomeações, incluindo a 
de melhor filme, foi galardoado nas catego-
rias de melhor filme estrangeiro, direção de 
arte, fotografia e banda sonora original).

OS AMORES DE MARIA 
DIA: 07/06 -  SÁBADO
ELENCO: Nastassja Kinski, Jolm Savage, 
Robert Mitchum, 1985(EUA), 110 min. 
Drama
(14anos).

1946. Ivan Bibic é um prisioneiro de guerra 
que volta para casa. Em plena crise nervosa
sonha o tempo todo com Maria, sua amiga 
de infância que ele vai reencontrar agora de 
volta à sua cidade Brownsville, na Pensilvâ-
nia. Seu sonho constante é casar-se com ela 
que foi seu amor de infância e se transformou 
em uma bela mulher desejada por todos os 
homens da cidade. Mas seus sonhos não se 
realizarão como ele tanto deseja.

BAARÌA
DIA: 08/06
DOMINGO 
ELENCO: Frances-
co Scianna, Margareth 
Made, 2009(Itália, Fran-
ça), 150min. Comédia
(l4anos).

Escrito e dirigido pelo famoso Giuseppe 
Tornatore, Baarìa é um filme autobiográ-
fico, uma saga sobre a vida de amor e ódio 
que acompanha 40 anos de história em uma 
vibrante cidade siciliana durante a primeira 
metade do século 20. O filme segue a vida 
de Peppino Torrenuova, desde sua infância 
até seu romance proibido e casamento com a 
bela Mannina, que culmina em uma tumul-

tuada vida política, ingressando no Partido 
Comunista Italiano.

SERIADO: 
“THE AMERICANS”
DIA: 11/06
QUARTA-FEIRA
ELENCO: Keri Russell, 
Matthew Rbys, 2013 
(EUA), 120 min- Ação.

Dois espiões da KGB se fazem passar por um 
casal americano vivendo nos subúrbios de
Washington. Tentando manter seus dis-
farces, à medida que o tempo passa Phillip 
e Elizabeth adotam uma postura cada vez 
mais de casal do que de espiões. Atendendo 
às exigências de seu governo, eles têm como 
missão controlar a rede de informações en-
tre os espiões que operam no país. Enquanto 
isso, os filhos do casal, sem desconfiarem da 
verdadeira identidade dos pais vivem como 
dois típicos pré-adolescentes americanos. No 
elenco está Noah Emmerich, que interpreta-
rá o vizinho de Phillip e Elizabeth, um agente 
do FBI que começa a suspeitar das atitudes 
do casal.

A VIDA SECRETA DE WALTER MITTY
DIA: 13/06 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley 
MacLaine, 2013 (EUA), 114 min – Aventu-
ra.

Walter Mitty é um homem tímido, que leva 
uma vida simples e trabalha como responsá-
vel pelo departamento de arquivo e revelação 
de fotografias da tradicional revista Life. Ao 
receber um pacote com negativos do impor-
tante fotógrafo Sean O’Connell, ele percebe 
que está faltando uma foto muito especial 
que é justamente a foto escolhida para ser 
capa da última edição da revista. É quando 
Walter, com o apoio de Chervl, é obrigado a 
embarcar em uma verdadeira aventura.

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA - JUNHO
Quartas, sextas e sábados às 19h30. Domingo às 17h.
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UM GOLPE PERFEITO
DIA: 27/06 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan 
Rickman, 2013 (EUA), 100 min - Comédia 
(l2anos).
Harry Deane trabalha no mundo das artes 
plásticas, mas é também um grande malandro 
na arte de enganar o próximo. No momento, 
seu próximo plano é passar para trás um dos 
mais ricos colecionadores do mundo. Para 
fazer seu serviço, Deane planeja contratar a 
bela PJ Puznowski, uma rainha de rodeios, 
para que sua vítima caia de encantos por ela e 
ele possa concluir seu “trabalho” com relativa 
tranquilidade. Ele só não contava que tam-
bém acabaria fisgado por sua própria isca. Aí 
os erros começam a aparecer e tudo pode ir 
por água abaixo.

O PLANO PERFEITO
DIA: 28/06 - SÁBADO
ELENCO: Denzel Wa-
shington, Clive Owen, 
Jodie Foster, 2006 
(EUA), 120min - Dra-
ma
Policial (14anos).

Quatro pessoas vestidas com uniformes de 
pintor entram no movimentado banco Ma-
nhattan Trust e em poucos minutos fazem 
50 reféns. Imediatamente, chegam ao local 
os detetives Keith e Bill, já com a missão de 
lidar com o chefe da gangue Dalton Russell. 
Todos esperam que a situação seja rapida-
mente resolvida, o que não acontece pois, 
não contavam com a frieza e a inteligência 
do bandido chefe.

DIA: 29/06 – DOMINGO 
(DISCO LASER)
Mais um musical da Broadway dos anos 50.

LA CAGE DORÉE
DIA: 14/06 - SÁBADO
ELENCO: Nicole Croisille, Joaquim de Al-
meida, Rita Blanco, 2013 (França), 90min - 
Comédia.
Maria e José são um casal de imigrantes por-
tugueses morando na França em um bairro
nobre de Paris. Há mais de 30 anos ela traba-
lha como síndica e ele zelador do prédio. Um
dia, uma herança inesperada proporciona aos 
dois a oportunidade de sair da pequena casa
onde moram e voltar a Portugal, onde vive-
rão como ricos. Todavia, os habitantes do 
prédio não estão prontos para perder os pre-
ciosos serviços de Maria e João. Esta é uma 
comédia inesquecível.

OS PINGUINS DO PAPAI
DIA: 15/06 - DOMINGO
ELENCO: Jim Carrey, Carla Gugino, 2011 
(EUA), 100 min - Comédia (livre).

Tom Popper é um especialista em comprar 
imóveis antigos, para transformá-los em pré-
dios modernos. Com a intenção de torna-se 
sócio da empresa terá que cumprir uma últi-
ma missão - convencer à senhora Van Gundy 
de vender o imóvel para eles, o que não será 
nada fácil. A essa altura Tom Popper recebe 
a notícia de que seu pai, um aventureiro que 
não mantinha contato com o filho, morre na 
Antártida deixando-lhe um pinguim em tes-
tamento. Comédia hilariante.

SERIADO: “THE AMERICANS”
DIA: 18/06- QUARTA-FEIRA
ELENCO: Keri Russell, Matthew Rhys, 
2013(EUA), 120min - Ação.

ENSINA-ME A VIVER  
DIA: 19/06 (CINE CULT)
ELENCO: Ruth Gordon e Bud Cort
Este filme é clássico, um desafio aos que pen-
sam que o maior tem fronteiras. 
Harold é um jovem rico e entediado que vive 
pensando na morte enquanto Maude vê a 
vida como uma ode ao amor.

O MOINHO E A CRUZ
DIA: 20/06 
SEXA-FEIRA
ELENCO: Rutger Hauer, 
Charlotte Rampling, Mi-
chael York, 2012(Polônia, 
Suíça), 92min - Drama 
Histórico.

cinema
O filme propõe uma recriação inédita do 
quadro “A Procissão para o Calvário” (1564), 
de Pieter Bruegel, que narra a Paixão de Cris-
to durante a ocupação espanhola. A história 
alterna a construção do quadro, narrada por 
Bruegel, o sofrimento de Jesus, comentado 
por Maria, e a vida típica dos camponeses 
que compunham esta sociedade do século 
XVI.
Nota: É uma boa surpresa que uma produção 
como O Moinho e a Cruz chegue nos cine-
mas brasileiros. Que o filme seja apreciado 
ou não, ele tem uma proposta inovadora e
conceitual, rara de se encontrar no mercado 
cinematográfico atual. Por “conceitual”, en-
tenda um filme que não tem uma mensagem 
a passar, nem uma história a contar. Pelo con-
trário, ele quer levantar questões, misturar 
nossos pontos de referência e nossas certezas. 
O filme quer instigar, não explicar.

TREM NOTURNO PARA LISBOA
DIA: 21/06 - SÁBADO
ELENCO: Jeremy Irons, Bruno Ganz, Lena 
Olin, 2013(Suiça, EUA, Alemanha), 110min 
- Drama, Romance, Suspense (14anos).

Raimund Gregorius, um professor suíço, 
abandona suas palestras e sua vida conser-
vadora para embarcar em uma emocionante 
aventura depois de um encontro misterioso 
com uma jovem portuguesa na bela cidade 
suíça de Berna, onde ela consegue impedir 
que salte para a morte nas águas geladas do 
rio.

A ÚLTIMA VIAGEM 
A VEGAS
DIA: 22/06 
QUARTA-FEIRA
ELENCO: Micha-
el Douglas, Robert De 
Niro, Morgan Freeman, 
2013(EUA), 105 min - 
Comédia.

Billy, Paddy, Archie e Sam são amigos de in-
fância. Hoje, já senhores de idade, vão a Las 
Vegas para que o único solteirão do grupo 
faça sua despedida. Eles revivem a juventude 
e curtem tremendamente, só não sabem que 
a cidade não é mais aquela.

SERIADO: “THE AMERICANS”
DIA: 25/06 -QUARTA-FEIRA
ELENCO: Keri Russell, Matthew Rhys, 
2013(EUA), 120min - Ação.
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 Já está aberto o livro de reservas para 
os sócios que desejarem celebrar o Dia dos 
Namorados com um belo jantar romântico no 
restaurante do clube. Neste ano, a comemora-
ção será estendida até o fi nal de semana para 
dar oportunidade a todos os casais apaixona-
dos degustarem um menu especialmente ela-
borado para a data.
 Além disso, cada um que fi zer a reserva 
para este jantar especial ganhará uma taça de 
espumante para celebrar o amor. Corra e ligue 
para o restaurante para agendar o seu. 

O valor por pessoa: R$ 90,00. 

Telefone: 3223-7200 ramal 2148.

MENU SUGESTÃO PARA O DIA DOS NAMORADOS 12/06, 13/06 e 14/04
eNtradasOstras Gratin ao Molho de Champagne com Siciliano

ou
Terrine de Foie Gras au Sauternes com Flor de Sal e Figos ao Mel Trufado

PratosRaviole de Brie com Molho de Pistache
ou

Medalhões de Mignon ao Molho Oriental com Cogumelos, Batatas Rústicas e Nirá
ouRisotto de Arroz Negro com Polvo e Páprika

sobremesaMousse Bicolor de Chocolate Belga Callibaut

      dia dos 
Namorados      dia dos 
Namorados

 O restaurante do Clube foi o local escolhido por 
muitos associados para comemorar o Dia das Mães em famí-
lia. Neste ano, as reservas surpreenderam a equipe do restau-
rante e gerou até uma lista de espera, caso alguém desistisse. 
Foram 650 reservas nos salões Star, Marlin Azul e Nobre, 
além das reservas no 470. 
 O Comodoro Paulo Fabiano e sua família (foto) 
além de muitos conselheiros também optaram por comemo-
rar a data no clube. Para atender a todos confortavelmente, 
foram montados três buff ets e um espaço sufi ciente para que 
nenhuma mãe tivesse que aguardar em fi la de espera.
 Para a chef Lorena, essa data tem um signifi cado ain-
da mais especial. Além de ser mãe de dois meninos, ela foi a 
responsável pelo almoço de centenas de famílias nesta data. 
Segundo ela, seus fi lhos compreendem a sua ausência em da-
tas especiais, “eles sabem do meu comprometimento, amor e 
responsabilidade com o meu trabalho. Isso faz com que eles 
me admirem e tomem isto como exemplo”, declara a chef.
 Fica aí a dica para a comemoração do Dia dos Pais. 
Sucesso garantido!

amor de mãeamor de mãe
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CoPa do mUNdo

iate news

 Nos dias 26 e 27 de abril, o 
Posto Médico do ICRJ recebeu a 3ª 
Campanha de vacinação contra o ví-
rus Infl uenza como parte do progra-
ma Iate com Saúde. 
 Totalizamos 440 pessoas 
imunizadas, sendo 267 no sábado e 
173 no domingo. Além de sócios, a 
vacinação foi estendida para funcio-
nários de alguns setores que lidam 
diretamente com o público, como 
foi o caso da equipe do restaurante, 
por exemplo. 
 Esta ação, assim como as 
anteriores, também foi organizada 
pelo Dr. Armando Filardi, atual as-
sessor médico do Clube.

derrubando a gripe

 Desde abril, o Clube vem 
expandindo a sua área de acesso 
livre ao wi-fi . Esta foi uma das 
primeiras iniciativas do assessor 
de TI Nuno de Castro na atual 
gestão. 
 Atualmente, contamos 
com quatro espaços conectados 
a web, são eles: Varanda do Res-
taurante, Convés, Piscina e Bar 
Temático.
 Aos poucos, outras áreas             
vão ganhar conectividade, pois o                  
  projeto é englobar  
                                toda a sede do                                                              
                                         Clube na 
                                               Urca.

NOVIDADE 
NO AR

 Durante o mês da Copa do Mundo, a chef Lorena 
preparou uma novidade e escalou uma seleção de petiscos 
que entrarão no cardápio da Varanda e Coqueiros. 
 Estamos nos preparando para entrar em campo com 
um atendimento campeão para não dar nenhuma “bola 
fora” durante os jogos. A ideia é fazer montar um am-
biente onde os sócios possam assistir aos jogos com muita 
descontração. 
                                                                  
                                                                      Aguardem!
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 1.635.325,32 Fornecedores 1.434.916,83
Contas a receber - sócios 3.436.258,82 Adiantamentos para eventos sociais 721.616,04
Outras contas a receber 1.319.896,25 Salários e encargos a pagar 1.778.441,74
Estoques 490.924,65 Impostos e taxas a recolher 700.461,63
Adiantamentos 240.545,73 Outras contas a pagar 46.385,92
Outros ativos circulantes 270.643,14

7.393.593,91 4.681.822,16

Não Circulante Não Circulante
Processos judiciais 3.174.727,94 Provisão para contingências 5.002.037,91

3.174.727,94 5.002.037,91

Investimentos eventuais Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 783.664,57 Patrimônio social 31.066.079,58
Imobilizado 35.188.545,93 Reservas livres 165.991,97

35.972.210,50 Reservas vinculadas 3.175.141,92
Reservas patrimoniais 15.808,11
Superávit/(Déficit) do exercício 2.433.650,70

36.856.672,28

TOTAL DO ATIVO 46.540.532,35 TOTAL DO PASSIVO 46.540.532,35

RECEITAS R$ DESPESAS R$

Clube 34.314.812,45 Clube 30.702.473,11
Restaurante 13.310.306,41 Restaurante 14.475.699,62
Convés 2.025.705,87 Convés 2.039.001,30

TOTAL DAS RECEITAS 49.650.824,73 TOTAL DAS DESPESAS 47.217.174,03

ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.646.654/0001-46

Balanço Patrimonial - 2013/2014

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR/13 A MAR/14
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R$

CLUBE -86.323,27 
RESTAURANTE -400.024,02 
CONVÉS 14.670,87

TOTAL DO MÊS -471.676,42 

R$

CLUBE 3.612.339,34
RESTAURANTE -1.165.393,21 
CONVÉS -13.295,43 
TOTAL DO PERÍODO 2.433.650,70

ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.646.654/0001-46

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO FUNDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014

FUNDO SOCIAL ACUMULADO EM 31 DE MARÇO DE 2014




