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NOMEAÇÕES DE DIRETORES E ASSESSORES
BIÊNIO:   2014 / 2016

31. GUILHERME DINIZ VIANNA BORN
- Assessor da Diretoria de Vela

(Atualizada em 12/08/2014)

Neste mês temos a equipe Pisces, pentacampeã do 
Torneio Anual de Pesca Costeira na capa. A vitoriosa equi-
pe conquistou o título após três etapas disputadas. Para o 
próximo ano, o Diretor de Pesca tentará antecipar o calen-
dário da competição para evitar adiamentos entre as etapas, 
como aconteceu neste ano.

Ainda falando da Pesca, veremos como foi a primei-
ra etapa do Torneio Open 25 que este ano teve novidades. 
A inclusão da categoria Infantojuvenil está conquistando 
cada vez mais os jovens pescadores do ICRJ.

No Cais, a 3ª etapa foi realizada com uso de iscas 
artificiais e com o mar de ressaca que resultou num dia não 
muito produtivo para a pescaria dos adultos. Em compen-
sação, antes deles, a galerinha mirim fez a festa nas proxi-
midades do hangar 8 capturando muitos peixes.

Na Vela, você vai conferir um pouco do Campeona-
to Sul-Americano da classe 470 que contou com os princi-
pais velejadores sul-americanos que aproveitaram a compe-
tição para iniciar o reconhecimento da Baía de Guanabara 
para os Jogos Olímpicos de 2016.

Além disso, outra competição trouxe vários gringos 
para cá. O 34º Campeonato Sudeste Brasileiro de Laser 
foi outra regata que serviu de reconhecimento da raia para 
atletas que competirão as próximas Olimpíadas aqui no 
Rio. Mas, no final, a vitória do campeonato ficou para o 
brasileiríssimo Robert Sheidt. 

Mudando de assunto, temos a entrevista deste mês 
com João Batista, nosso atual Diretor Financeiro e homem 
das finanças do Clube. Você conhecerá sua postura de tra-
balho e planos para o seu mandato de maneira clara e ob-
jetiva.

Nos eventos sociais, tivemos a volta do Baila Co-
migo à programação fixa, porém em um novo formato. A 
Exposição de Veículos Militares despertou mais uma vez 
o interesse e a curiosidade dos sócios do Clube no final de 
julho.

Mostraremos também o resultado da comemora-
ção em homenagem ao Dia dos Pais e os próximos eventos 
beneficentes que estão por vir. E para fechar a agenda de 
eventos, no final do mês teremos uma Noite Sertaneja com 
show do cantor Betin na Pérgula da Piscina. Os convites já 
estão à venda!

Novidades no Restaurante estão chegando. Nesse 
mês será montado um bar nos coqueiros aos finais de se-
mana para agilizar o atendimento de bebidas e surpresas no 
cardápio estão sendo estudadas pela chef Lorena.

Editorial

Na seção Iate News, temos avisos importantes. 
Mais uma vez o ICRJ irá armazenar as urnas eletrônicas 
das eleições deste ano a pedido do TER-RJ. Com isso, 
a programação de cinema do mês que vem sofrerá in-
terferência.

A Ouvidoria do Clube, sob a responsabilidade 
do conselheiro Haroldo Lorena, está funcionando em 
pleno vapor. Quem desejar enviar alguma mensagem, 
elogio, crítica ou sugestão basta entrar em contato atra-
vés do site ou pelo e-mail da ouvidoria.

A sala de leitura do Clube está de cara nova. No-
vos computadores foram adquiridos para facilitar a na-
vegação na internet e permitir rápida consulta on-line. 
E como curiosidade, temos um lançamento de livro de 
um sócio antigo do Clube que conta histórias militares 
incríveis.

Na parte destinada à Sede, a bicicleta está no 
foco. Os porteiros começaram a fazer a identificação 
gratuita de todas as bikes de sócios que entram no Clu-
be, isso irá facilitar na identificação e segurança para o 
próprio sócio. 

Além disso, um problema antigo está prestes a 
ser resolvido. Junto com este exemplar você está rece-
bendo um encarte onde o documento informa sobre os 
transtornos do abandono de bicicletas no bicicletário do 
ICRJ. Contamos com a colaboração de todos e recupe-
rar as suas bicicletas esquecidas.

Falando em esquecimento, a Sede também está 
com uma campanha para os sócios recolherem seus 
pertences no “Achados e Perdidos” do Clube. Objetos 
perdidos nos últimos seis meses podem ser facilmente 
encontrados lá e devolvidos aos seus donos. Veja se o 
seu está lá.

Aproveite a leitura!
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ENTREVISTA

 O nosso entrevistado 
do mês é o homem das finan-
ças do Clube. O diretor finan-
ceiro João Batista de Moura 
irá nos contar os planos para 
os próximos anos na contabili-
dade do ICRJ. 

ICRJ: O que você pretende fazer como 
Diretor Financeiro nos próximos dois 
anos?
João: Pretendo aprimorar os controles 
e dinamizar o atendimento de manei-
ra eficiente atendendo às demandas 
da Comodoria e das diversas direto-
rias. Espero desenvolver uma maneira 
de trabalho pró-ativa com a equipe de 
funcionários de maneira a otimizar os 
processos para reduzir custos. Quero 
uma equipe focada no trabalho e unida.

ICRJ: Quais são seus planos?
João: Buscar o entrosamento entre os 
diversos setores do Clube, para que a 
documentação a ser escriturada, retrate 
a transparência administrativa necessá-
ria nos balancetes e balanços elaborados 
pela Contabilidade.

ICRJ: Quais melhorias pretende fa-
zer?
João: Dotar o padrão financeiro do 
Clube com sistemas revitalizados, que 
não permitam evasão de receitas, des-
vios de conduta, desperdícios de ma-
teriais e produtos. Simultaneamente, 
produzindo relatórios que possibilitem 
à administração do ICRJ eficácia nos 
procedimentos demandados pelo qua-
dro social.

ICRJ: O que você considera que está 
funcionando e não vai modificar?
João: A equipe que compõe o Setor Fi-
nanceiro. Ao ser nomeado Diretor Fi-
nanceiro, encontrei alguns funcionários 
que ainda trabalham no departamento 
já conhecidos por mim dos tempos 

que militei como Diretor Financeiro e 
membro do Conselho Fiscal.
    Naquelas oportunidades, pude com-
provar a dedicação e o interesse de cada 
um em fazer o melhor pelo Clube.  É 
este espírito fértil de fazer o melhor no 
trabalho e zelar o Clube como se sua 
casa fosse, que eu pretendo reforçar na 
minha gestão.
 Quero que o grupo se mante-
nha na mesma direção e que os mais 
jovens no Clube trabalhem com a de-
dicação desta turma da “velha guarda”, 
pois é certo que irão navegar em mar de 
almirante.

ICRJ: Que legado pretende deixar 
para o Clube?
João: Pretendo deixar como legado 
a política de que todos fazemos parte 
de um motivo maior – o bem-estar do 
ICRJ. Acredito que a minha maneira 
de conviver em harmonia com meus 
pares da Administração, facilitará neste 
processo. Pois, o Clube está muito aci-
ma dos interesses pessoais. Aprendere-
mos no dia a dia como fazer o quadro 
social cada vez mais feliz no uso do nos-
so Clube.

ICRJ: E um breve histórico de sua tra-
jetória no ICRJ.
João: Há 40 anos, ingressei como sócio 

proprietário no ICRJ. Na parte despor-
tiva, desde esta época utilizo as áreas 
náuticas no ICRJ. 
 No início, saía de windsurf do 
hangar 3 e velejada pela Baía de Guana-
bara. Em competições, costumava velejar 
de J24 na embarcação “KUKUNKA”, 
do saudoso sócio Paulo Irvin Vianna. 
Durante muitos anos deixei meu barco 
laser “Nó Cego” no hangar 1. Contudo, 
hoje em dia ele se encontra no Clube dos 
Caiçaras, pois a idade não permite per-
cursos muito longos. 
 Hoje minhas aventuras náuticas 
ficam restritas aos passeios de Stand Up 
Padlle em Angra dos Reis e lancha para 
wakeboard. Nesse mundo agitado em 
que vivemos, recupero as minhas ener-
gias em contato frequente com o mar e a 
vida marinha.
 Na área administrativa, fui con-
selheiro do Clube de 1988 a 2012. De 
2006 a 2010 fui presidente do Conse-
lho fiscal. Fui diretor do departamento 
financeiro em dois mandatos consecu-
tivos: de 1994-1996 e 1996-1998. E 
agora, voltei a ocupar o cargo de Diretor 
Financeiro a convite do próprio Como-
doro Paulo Fabiano e não pude recusar, 
mesmo com a minha vida profissional 
ocupada. Pois acredito nesta nova admi-
nistração e irei colaborar para o bem do 
Iate Clube nos próximos dois anos.
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Para quem perdeu algum objeto nos úl-
timos seis meses nas dependências do Clube, 

a Gerência de Sede se 
coloca à diposição para 
identifi car e devolver 
o que foi perdido ao 
dono. Para isto, basta 
ligar, enviar e-mail ou 
se dirigir à Sede com as 
descrições para resgatar 
seu pertence.

Achados
Perdidos

 Agora as bicicletas também estão sendo 
identifi cadas ao entrar no Clube. Ao passar pe-
las portarias do ICRJ solicite aos porteiros que 
façam a identifi cação da sua bike e estacione ela 
com segurança. É rapidinho e não custa nada.

IDENTIFIQUE A SUA BIKE

&

 Mais uma vez o Tribunal Regional Eleito-
ral do Rio de Janeiro (TRE - RJ), através do ofício 
nº 29/14, solicitou as dependências do ICRJ para 
guardar as urnas eletrônicas que serão usadas nas 
eleições deste ano. 
 Sendo assim, não haverá programação de 
cinema no Centro Cultural Gabriel Villela nos 
dias 04 e 05 de outubro. Caso haja 2º turno, os 
dias 25 e 26 do mesmo mês também serão utiliza-
dos para o armazenamento das urnas. 
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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)

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

ILHA DE PALMAS
Baía de Guanabara - 11 milhas 
náuticas do Clube
Contato: Antonio - (21) 9 9920-9393   
(21) 9 8483-9571

CABO FRIO:
Avenida Almirante Barroso, Nº 1141 
PASSAGEM
Tels: (22) 2643-3432  
(22) 2643-0836

ANGRA DOS REIS
Estrada Vereador Benedito Adelino, 
nº 2001 - PRAIA GRANDE
Tels: (24) 3365-0840  
(24) 3365-5199

ENDEREÇO E TELEFONES DAS SUBSEDES:
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Os principais velejadores Sul-
-Americanos da classe 470 movimen-
taram a Baía de Guanabara em julho. 
Durante os dias 30 e 31 de julho e 
primeiro de agosto, 38 barcos da clas-
se 470 competiram em oito regatas 
muito bem disputadas.

Dentre tantos atletas de ponta, 
os dois atuais melhores velejadores 
do mundo, eleitos pela Federação In-
ternacional de Vela (ISAF) estiveram 
presentes na competição. São eles, o 
australiano Mathew Belcher e a dupla 
neozelandesa Jo Aleh e Polly Powrie.

A participação especial no cam-
peonato ficou por conta dos golfinhos 
que fizeram a festa no meio da raia no 
primeiro dia de regata.

Os gaúchos Geison Mendes e 
seu proeiro Gustavo Thiesen do Ve-
leiros do Sul foram os vencedores do 
campeonato. Em segundo lugar fica-
ram os americanos Stuart Mcnay e 
David Hughes e na terceira colocação 
os franceses Sofian Bouvet e Jeremie 
Mion.

Já no Feminino, o pódio foi 
decidido nos descartes. Quem levou 
a melhor no resultado final foram as 
brasileiras Fernanda Oliveira e Ana 
Barbachan do Clube dos Jangadeiros. 
Na segunda posição ficaram as neoze-
landesas Jo Aleh e Polly Powrie e em 
terceiro, as francesas Camille Lecoin-
tre e Helene Defrance.

Campeonato 
Sul-americano da Classe 470 

Da esq. para a dir - Stuart Mcnay e David Hughes (2º lugar), Geison Mendes e Gustavo Thiesen (1º lugar) 
e Sofian Bouvet e Jeremie Mion (3º lugar)

Diretor de Vela Fernando Madureira, 
Fernanda Oliveira e Ana Barbachan (1º lugar) 

e Jo Aleh e Polly Powrie (2º lugar) 
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VELA - SETEMBRO 2014

Data Regata Classes
06 e 07 Regata Jörg Bruder Finn, Laser e Snipe
06 e 07 Match Race Petrópolis Match Race

13 e 14 Copa Jorge Zariff Star e Finn

27 e 28 Copa Primavera (4ª etapa Copa ICRJ) Monotipos

27 e 28 Campeonato Estadual HPE

Outro campeonato com grandes velejadores do 
mundo na classe laser participaram do Campeonato Su-
deste da Classe Laser nos dias 25, 26 e 27 de julho. Ao 
todo, foram 86 barcos competindo na raia e a maioria deles 
vão participar das Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro.

 Choveu muito nos dois primeiros dias de regata 
e os ventos estavam inconstantes prejudicando na realiza-
ção de mais de uma regata por dia. Já no terceiro dia de 
competição, tudo mudou e os bons ventos sopraram na 
Baía de Guanabara e a Comissão de Regata pôde realizar 
três disputadas regatas neste dia.

 Mesmo com tantos velejadores gringos na raia, 
quem fi cou com o título de campeão foi o nosso mega 
campeão Robert Scheidt, seguido pelo o holandês Rutger 
Van Schaardenburg e do americano Charlie Buckingham.

Já na classe Laser Radial, quem levou a melhor foi 
a holandesa Marit Bouwmeester. Marit é uma forte can-
didata à medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio. O se-
gundo lugar também fi cou para a Holanda, com Roelof 
Bouwmeester e o terceiro lugar foi ocupado pela america-
na Erika Reineke.

Na classe 4.7 só deu brazuza no pódio. Em primei-
ro lugar fi cou a velejadora Juliana Mantovani do CNC, 
seguida pelo velejador Gustavo Luis Abdulklech represen-
tando o ICRJ e em terceiro o velejador Daniel Cardoso 
do ICB. 

Campeonato Sudeste  
da Classe Laser

Outro campeonato com grandes velejadores do 
mundo na classe laser participaram do Campeonato Su-
deste da Classe Laser nos dias 25, 26 e 27 de julho. Ao 

Campeonato Sudeste
da Classe Laser

Campeonato Sudeste
da Classe Laser

Campeonato Sudeste
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 Depois de muitos adiamentos, 
a 3ª Etapa do Torneio Anual de Pesca 
Costeira foi realizada no dia 2 de agos-
to. Pelo fato de matematicamente já 
ter um campeão após o resultado acu-
mulado das três etapas realizadas, con-
forme prevê o regulamento, não se fez 
necessário a realização da 4ª etapa.
 Foi um dia de muito sol e con-
dições meteorológicas bastante satisfa-
tórias. Tivemos ótimas pescarias, com 
destaques para as novas equipes Anto-
nio/Kokoka e Aguardente/Ninkasi.
 Na chegada ao Clube, muitos 
cálculos foram necessários para saber as 
colocações de cada equipe na etapa e 
consequentemente no resultado final. 
 A equipe Pisces do Comandan-
te Alexandre Antunes, Rogério Gomes, 
João Frederico, Bruno Campos, Mauro 
Moreira e Ricardo Antunes, conquis-
tou merecidamente o pentacampeona-
to na competição.
 A vice-campeã foi a equipe 
Fish Finder do Comandante Bruno 
Santiago, Diego Santiago, Elmer Viei-
ra, Frederico Rabelo, Rodrigo Cabelo e 
Jan Silvino. 
 Em terceiro lugar ficou a equi-
pe Ponta Firme do Comandante Mar-
cos Lips, Vicente Arruda Filho, Eliseu 
Soares Neto, Alberto Quintaes, Gui-
lhermino Lima e Jorge Cervães.
 O Diretor de Pesca Evandro 
Soares aproveitou o final do Torneio 
para agradecer o apoio dos patrocina-
dores, da Comissão de Meteorologia, 
do Departamento de Pesca, da Peixaria 
e da Sala Rádio que colaboraram para o 
sucesso do Torneio. 
 Com a missão cumprida, Evan-
dro já está pensando na próxima edição 
“faremos todos os esforços para iniciar 
o 48º Torneio Anual de Pesca Costeira 
de 2015 no mês de março - época em 
que as temperaturas e condições mete-
orológicas ainda estão amenas”. 

Penta na Costeira

Equipe Piscies - Pentacampeã do torneio

Vicente Arruda e uma Cavala capturada por ele Eliseu Soares Filho representando a 
equipe Jenny, vice-campeã da 3ª etapa

A classificação completa você confere em: www.pescaicrj.com

pesca
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 O Torneio Open 25 deste ano 
começou no dia 26 de julho, sob chu-
va leve e mar um pouco agitado. Tive-
mos uma novidade nesta primeira eta-
pa: a inclusão de uma equipe formada 
por jovens com idade até 12 anos. 
 Para que o projeto desse cer-
to, o ex-Comandante da equipe Brin-
quedo e pescador experiente Carlos 
Domingues foi convidado para dar 
todo suporte técnico e garantir a se-
gurança dos jovens no mar. Agora eles 
competem pela equipe batizada como 
“Futuro da Pesca”. 
 Na classe Evolving (Equipes 
em Evolução), a primeira colocação 
ficou para a equipe Borda Tour/Bia 
Carol com o Comandante Rogério 
Borda, Marcelo Coelho, José Clau-
dio e Welton. Na segunda colocação 
ficou a Equipe Futuro da Pesca, com 
o Comandante Carlos Domingues, 
Luca Domingues, Lucas Bulhões, 
Flávio Reis e João Carlos. A terceira 
colocada foi a Equipe Doka, com o 
Comandante Jose Perdigão, Newton 
Bergman, Ricardo Schvartz e Fábio 
Bergman.
 Já na classe principal, quem 
venceu a 1ª etapa foi a equipe Capt. 
Rex, com o Comandante Reinaldo 
Silva, Ricardo Mirsky, Vicente Luiz 

Arruda e João Victor Zarur. Em se-
gundo lugar ficou a equipe My Way 
com o Comandante e Vice-Como-
doro Dioclecio Dantas de Araujo Fi-
lho, Lóris Lupetina, Isadora Lupetina 
e Eduardo Elias. Quem ficou com a 
terceira posição foi a equipe Release, 
com o Comandante Alberto Quinta-
es, Eliseu Soares Neto, Vicente Arru-
da Filho e Flavio Reis.
 O peixe mais pesado foi uma 
Pescada Amarela, capturada pelo pes-
cador José Claudio da equipe Borda 
Tour/Bia Carol.

 Vale ressaltar que o tradicional 
Torneio Open 25 é classificatório para 
o Torneio Mundial de Peixes de Bico, 
que acontecerá em abril de 2015 na 
Costa Rica. Além disso, O Open 25 se 
qualifica cada vez mais devido ao apoio 
dos muitos parceiros que tem nos pres-
tigiado.
 A segunda e terceira etapas que 
aconteceram no final de agosto, você 
vai conferir na próxima edição deste 
Boletim. Confira agora o calendário na 
página seguinte. Ainda dá tempo de en-
trar nessa disputa, venha participar!

1ª ETAPA DO OPEN 25

Diretor da Pesca Evandro Soares e equipe Capitan Rex

Pescada Amarela de 4,695 kg pescada por José Claudio da equipe Borda Tour - Bia Carol Da esquerda para a direita -  Luca Domingues, Lucas Bulhões, Flavio Reis e João Carlos
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PESCA - SETEMBRO 2014

Data Torneio Local
06 Open 25 - 4ª Etapa ICRJ

07 Pesca de Cais - 5ª Etapa Bar dos pinguins - ICRJ

13 Open 25 - 5ª Etapa ICRJ

21 Ele & Ela Pier dos Namorados - ICRJ

27 Palestra de Caça Submarina com Diego Santiago CCGV - ICRJ

 A 3ª etapa do Torneio Anual de Pesca de Cais aconteceu no dia 3 
de agosto, inicialmente com a garotada e posteriormente com os adultos. 
O dia estava tão quente que até parecia verão. Nesta etapa, o local esco-
lhido foi nas proximidades do hangar 8.
 Ao meio dia, os participantes das categorias Infantil e Infantoju-
venil colocaram as iscas na água e conseguiram capturar muitos peixes. 
Destaques para Lucas Baumeier, João Wakigawa e Hugo Lemos, na In-
fantil e João Carlos, Flavio Reis e Guilherme Buriti, na Infantojuvenil. 
O maior exemplar capturado foi um baiacu de 535g pela pequena Maria 
Clara Soares, neta de Eliseu Soares Filho. Ao final, foram entregues me-
dalhas para todos os pequenos competidores.
 Já os adultos não tiveram tanta sorte. A utilização de isca artificial, 
como previa o regulamento, não favoreceu a pescaria no dia, pois havia 
uma inesperada ressaca. Destaques para Lucia Pedrosa, Marcia Mira e 
Maria do Carmo no Feminino. No Masculino, os destaques foram Flá-
vio da Silva, João Victor e Carlos Alberto e Loris Lupetina na Master. O 
maior exemplar no adulto foi um Badejo de 465g, capturado por Flávio 
da Silva. 
 Ao todo foram 16 crianças e 20 adultos participando da etapa. 
Nos intervalos entre as categorias, o tradicional lanche que, além de re-
carregar as energias, sempre é motivo de confraternização muito saudável 
entre todos participantes. 

TODOS
CAISno Lucas Baumeyer e seu pai Erick Baumeyer

João Carlos Kasznar e seu pai Istvan Kasznar 

Equipe infanto-juvenil

Assessor de Pesca de Cais Lóris Lupetina
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 O Dia dos Pais foi bem co-
memorado para os pais sócios do 
Clube. O churrasco na Piscina foi a 
novidade deste ano e agradou muito 
aos aproximadamente 150 associados 
que reservaram seus lugares para des-
frutar de um belo almoço em família 
no último dia 10 de agosto.
 No Restaurante, a comemo-
ração não foi menos animada. Pas-
saram por lá aproximadamente 350 
pessoas que se dividiram entre serviço 
de Buffet e pedidos À la carte. O Sa-
lão Star ficou lotado durante toda a 
tarde. Confira alguns momentos des-
te dia.

Dia decomemorar!



15

No dia 27 de julho, o ICRJ 
recebeu pela terceira vez o Encontro 
de Veículos Militares em um dia frio 
e chuvoso. Nesta terceira edição, tive-
mos aproximadamente 50 expositores 
que encheram o estacionamento do 
Clube nas proximidades do Convés 
com seus veículos cheios de histórias.

O sócio organizador do even-
to, Paulo Eurico de Freitas cantou 
acompanhado da Banda de Fuzileiros 
Navais, que fez uma bela apresentação 
no evento. No final do encontro todos 
os participantes receberam um certifi-
cado de participação.

3º Encontro de
Veículos Militares

O evento semanal Baila Comigo 
voltou à programação social 
fixa em um novo formato. Ele 
acontece todas as terças-feiras no 
salão 470, das 19h30 às 23h.

social

No dia 3 deste mês, teremos mais 
uma edição do evento beneficen-
te que irá arrecadar fundos para a 
igreja Nossa Senhora do Brasil. O 
formato de chá da tarde será o mes-
mo dos anos anteriores. O evento 
será realizado no Salão Marlin Azul, 
a partir das 14h. Os convites ainda 
podem ser adquiridos na Gerência 
Social pelo valor de R$ 60,00. Não 
deixe de participar!

TARDE SOLIDáRIA NO ICRJTARDE SOLIDáRIA NO ICRJ

Baila Comigo
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Fixa

PROGRAMAÇÃO SOCIAL

Setembro

CINEMA -  Todas as quartas, sextas e sábados às 20h 
e domingos às 17h,  Centro Cultural Gabriel Villela.
MÚSICA CLáSSICA (DVD) -  Toda segunda quinta-feira do mês,
 às 20h,  no Centro Cultural Gabriel Villela.
CINE CULT -  Toda terceira quinta-feira do mês, às 20h,  
no Centro Cultural Gabriel Villela.

DISCO LASER - Todo último domingo do mês, às 17h, 
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.

MÚSICA AO VIVO - com o pianista Artur Barreiros.
Todas as sextas-feiras, das 19h30 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.

09

RECREAÇÃO INFANTIL

27

Chá Beneficente em prol da Paróquia Nossa Senhora do Brasil 
Salão Marlin Azul, às 14h.

11 Música Clássica - “A vida de Nelson Freire” 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

03

Iate com Saúde  “Prevenção e promoção da saúde.” 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

Noite Sertaneja - Show com o cantor “Betin”
Pérgula da Piscina, às 20h.

16

Cine Cult - “Dama por um dia”
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.18

Música no Museu - “Ricardo Mac Cord” 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

social



17

Inscrições 
           Abertas

NAVEGAÇÃO:
- Arrais Amador 
- Mestre Amador 
- GPS

PISCINA:
- Natação: 3 a 12 anos
- Nado Sincronizado: 5 a 12 anos. 
Turmas de manhã e a tarde.

VEM REMAR!
Pacotes com aulas de Stand up 
Paddle. Agora com um aulão gratuito 
no mês para iniciantes.
Obs.: Os interessados no aulão deverão 
entrar em contato com a secretaria da 
EDN, para fazer o agendamento.

MERGULHO:
Cursos de mergulho básico e avançado.

Ainda estão abertas as inscrições 
para as turmas do segundo semestre 
dos cursos da EDN. Temos uma va-
riedade imperdível, tanto em níveis 
básicos quanto avançados. Venha fazer 
a sua inscrição!

A missão da EDN é desenvolver a 
mentalidade marítima nos jovens por 
meio dos esportes náuticos. 

VELA:
- Fundamental: atividades lúdicas 
voltadas para o mar (3 a 6 anos); 
- Iniciação à vela: 6 a 7 anos, depois de 
ter passado pelo nível fundamental; 
- Optmist: 8 a 14 anos;
- Laser/Dingue: A partir de 14 anos; 
- 420: Depois de ter passado pelos 
níveis de Laser/Dingue; 
- Windsurf: A partir de 10 anos. Agora 
com turmas aos sábados ou, se preferir, 
aos sábados e domingos.
- Oceano e J24.

edn

AULAS DE yOGA
- Segundas, quartas e sextas-feiras
das 08h30 às 09h40
- Quartas e sextas-feiras
das 06h30 às 07h45
- Segundas e quartas-feiras
das 19h30 às 20h45

- Aulão gratuito
O aulão gratuito de yoga, ministrado 
pelo professor Pedro Paravyoma, será 
no dia 27 de setembro às 11h.
Obs.: Os interessados no aulão deve-
rão entrar em contato com a secretaria 
da EDN, para fazer o agendamento.
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SERIADO O RETOR-
NO A CRANFORD 
PARTE 1.
DIA: 03/09
QUARTA-FEIRA
ELENCO: Judi Dench, 
Imelda Staunton, 2013 
(Inglaterra), 90min – Co-
média Dramática.

Este é um seriado feito pela BBC de Londres 
que se passa na pequena cidade de Cranford. 
O foco da série é a própria cidade, seus ha-
bitantes, seus dramas, seus romances e ve-
lhinhas loucas que vivem fofocando a vida 
alheia. Para alegria das solteironas chega à 
cidade um médico jovem, bonito e solteiro 
que será envolvido em fofocas e mal-entendi-
dos. Mas também chega à cidade o progresso 
trazendo uma ferrovia que avança célere em 
direção a Cranford. O pacato vilarejo vai mu-
dar para sempre. Para bem ou para mal.

SOB O EFEITO DA áGUA
DIA: 05/09 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Cate Blanchett, Sam Neill, 
2004(EUA), 114min – Drama.(14anos)

Tracy é uma mulher de 32 anos ex-viciada 
em heroína que passou os últimos 4 anos ten-
tando se recuperar sob intensa vigilância de 
sua mãe. Presa a um relacionamento familiar 
difícil, sua vida fica ainda pior quando Jonny, 
seu ex-namorado, reaparece trazendo um ir-
mão com más intenções...

O ADVERSáRIO
DIA: 06/09 - SÁBADO
ELENCO: Daniel Auteuil, François Ber-
léand, François Cluzet, 2002(França), 
120min – Drama.(14anos)

“Um filme perturbador”. Assim pode ser de-
finido este drama sobre um homem que de-
pois de enganar sua família por mais de vinte 
anos passando-se por um médico, desenca-
deia uma tragédia assustadora por se tratar 
de uma história verídica que abalou a França 
nos anos 90.  

7 CAJAS
(Palestrante)
DIA: 07/09 - DOMINGO
ELENCO: Celso Franco, Victor Sosa, Lali 
Gonzalez, 2012 (Paraguai) – 110 min -  
Ação/ Suspense

Victor é um carregador do Mercado 4, uma 
espécie de feira livre e camelódromo em As-
sunção. Ele deseja comprar em celular com 
câmera e para isso aceita uma encomenda 
de levar as sete caixas para fora do mercado. 
Durante o trajeto, sua vida se transforma em 
uma perseguição envolvendo policiais e gan-
gues de carregadores rivais. É o maior sucesso 
de bilheteria da história do Paraguai.

SERIADO O RETORNO A CRANFORD 
PARTE 2.
DIA: 10/09 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Judi Dench, Imelda Staunton, 
2013(Inglaterra), 90min – Comédia Dramá-
tica.

Música Clássica
A VIDA DE NELSON FREIRE
DIA: 11/09 – quinta-feira

Nelson Freire começou a tocar piano quan-
do tinha três anos, surpreendendo a todos ao 
tocar de memória peças que haviam sido exe-
cutadas por sua irmã. Embarcou em sua car-
reira internacional em 1959, fazendo recitais 
e concertos nas maiores cidades da Europa, 
Estados Unidos, Américas do Sul e Central, 
Japão e Israel. Trabalhou também com os 
mais prestigiados regentes do mundo. É im-
possível contar o que foi a trajetória de Nel-
son. Neste filme veremos Nelson tocando: A 
lenda do Cacboclo, de Villa-Lobos; Sonata 
Apassionata de Bethoveen e Improviso Opus 
90 nº 3, de Schubert; Fantasia - Primeiro 
Movimento de Schumann.

SEGREDOS DE FAMÍLIA
DIA: 12/09 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Michael Caine, Christopher Walken, 
2004(EUA), 118min – Drama Familiar.

Quatro gerações da família Lair de homens 
que tomam decisões sérias erradamente que 
se encontram depois de anos na casa do pai, 
um arqueólogo que prepara seu funeral dei-
xando orientações para que seus filhos cum-
pram após sua morte. São os segredos de 
família. É um road-movie engraçado e aco-
lhedor que mostra o sudoeste americano. 

TODOS DIZEM 
EU TE AMO
DIA: 13/09 - SÁBADO
ELENCO: Woody Al-
len, Julia Roberts, Gol-
die Hawn, 1997(EUA), 
101min – Romance 
(12anos).

D.J. é uma jovem espirituosa que pertence a 
uma família tipicamente Nova Iorquina. Seu 
pai Joe é um escritor e mora em Paris, mas vai 
sempre visitá-la onde ela estiver. Com artistas 
maravilhosos, Woody Allen leva os persona-
gens do filme para Veneza onde todos viverão 
confusões amorosas, encontros e desencon-
tros e expectativas  românticas. Woody Allen 
se supera...

FIFA FEVER
DATA: 14/09 - DOMINGO
Documentário - 2005 (EUA).

Este e um show de bola de tirar fôlego. Ve-
remos o melhor da história do futebol com 
imagens impressionantes das dezessete Copas 
do Mundo já realizadas desde a pioneira em 
1930 até a consagração do pentacampeonato 
do Brasil em 2002. Trazendo ângulos e filma-
gens jamais vistas. Este e um guia completo 
dos melhores momentos do futebol.

TUDO POR UM FURO
DIA: 17/09 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Will Ferrell, Steve Carell e Paul 
Rudd, 2014(EUA), 113min – Comédia. 
(14anos)

Ron está de volta com a continuação de um 

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA - SETEMBRO
Quartas, sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcelos
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filme já considerado um dos mais engraçados 
desse ano. Depois de perder o emprego para 
sua mulher, com o ego estraçalhado investe 
contra um novo rival. O trio de atores cômi-
cos não podia ser melhor. 

Cine Cult
DAMA POR UM DIA
DATA: 18/09 
QUINTA-FEIRA
ELENCO:

Annie é uma pobre se-
nhora que vende maçãs 
nas ruas de Nova Iorque. 

Dude Conway é um inescrupuloso traficante 
de bebidas e seu maior cliente. Ele compra 
as maçãs como amuleto. Annie sempre en-
ganou sua filha dizendo que leva uma vida 
de granfina em Nova Iorque. Agora que ela 
está chegando com o noivo para apresentar 
a sua mãe, Annie precisará da ajuda do ami-
go Dude para representar uma dama da alta 
sociedade. Grandes atores e vários prêmios.

REFÉM DE UMA VIDA
DATA: 19/09 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Robert Redford, Willem Dafoe, 
Helen Mirren, 2004 (EUA, ALEMANHA), 
91min - Drama Suspense.(14anos)

Eileen e Wayne levam uma vida pacata e apa-
rentemente feliz, até que Wayne é sequestra-
do à luz do dia em sua própria casa. Em meio 
à investigação do FBI surgem os segredos e 
suspeitas guardados por Eileen no decorrer 
do casamento. De repente o homem que se 
julgava um hábil negociador vê seu destino 
nas mãos de um sequestrador que não tem 
nada a perder, mas tudo a ganhar. 

CAMELOS TAMBÉM CHORAM
DATA: 20/09 - SÁBADO
ELENCO: Atores desconhecidos, 2003 (Mon-
gólia, Alemanha), 87min - Documentário.

Primavera no deserto de Gobi, na Mongólia. 
Uma família de pastores assiste ao nascimento 
de filhotes de camelo. Uma das camelas tem 
grande dificuldade no parto, mas com ajuda da 
família da à luz a um raro filhote albino que 
imediatamente é rejeitado por ela. Simples e 
singelo esse filme é uma inesquecível lição de 
sobrevivência e perseverança. (Indicado ao Os-
car).

cinema
AMANTES À 
ITALIANA
DATA: 21/09 
DOMINGO
ELENCO: Jack Lem-
mon, Juliet Mills, 
1973(EUA), 143min – 
Comédia (12anos).

Nesta hilariante comédia Jack Lemmon faz 
o papel de um rico americano chamado às 
pressas a Itália porque seu pai morrera em 
um acidente de carro e havia medidas a se-
rem tomadas e mistérios resolvidos. Jack 
Lemmon jovem e engraçado nos mostra uma 
Riviera italiana deslumbrante.

ANTES SÓ DO QUE MAL CASADO
DATA: 24/09 – quarta-feira
ELENCO: Ben Stiller, Maling Akerman, 
2007 (EUA), 115 min - Comédia (16 anos).

Ben Stiller é Ed, um solteirão convicto de 
quarenta anos que finalmente diz “sim” à bela 
e sexy Vila. Durante sua lua de mel no Mé-
xico, a mulher de seus sonhos se transforma 
num pesadelo total. Esta é uma história his-
térica de amor. Prepare-se para morrer de rir.

A ÚLTIMA APOSTA
DATA: 26/09 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Kim Basinger, 
Danny DeVito, Kelsey 
Grammer, 2006 (EUA), 
116min - Comedia Dra-
mática, Policial (14anos).

Pessoas completamente diferentes têm suas 
vidas cruzadas na mesma situação: a obsessão 
por apostas. O casamento de Carol e Tom 
está por um fio porque o vício dela está afe-
tando a casa e a família. Tom não sabe mais 
como ajudá-la. Em meio a esses perdedores 
estão o detetive Bruner, um empresário de 
apostas Vitor e um mágico trapaceiro. As 
cartas estão na mesa...

O MESTRE DA VIDA
DATA: 27/09 – SÁBADO
ELENCO: Armin Mueller-Stahl, Ray Liot-
ta, Travor Morgan, 2007 (EUA) 107 min 
-  Drama.

John Talla Jr. é um talentoso e problemático 
estudante de arte que sonha ser um grande 
pintor, por isso quando conhece o grande ar-
tista Nicola Serrott insiste em ser seu aluno 
mas é recusado porque o mestre está pensan-
do em desistir da profissão. Uma bela amiza-
de nascerá entre os dois, uma emocionante 
troca de talento. Tocante.

Disco Laser  
O TRANSATLÂNTICO 
DE LUXO
DIA: 28/09
DOMINGO
ELENCO: Jane Po-
well, George Brent, 
1948(EUA), 98min – 
Musical.

Neste maravilhoso musical a bordo de um 
cruzeiro, o Capitão Jereny Bradford e sua 
filha Polly vivem deliciosas aventuras musi-
cais e divertem-se em várias situações de pura 
comédia e romance.  O elenco conta com 
algumas das maiores estrelas de musicais de 
Hollywood.
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Rápido e Saboroso!!!Rápido e Saboroso!!!
A receita do mês é uma sugestão muito fácil de fazer em casa. A chef Lorena pretende 

incluir o prato em alguma sugestão de menu do restaurante em breve.

Cabelinho de Anjo com açafrão, limão siciliano e ovas de salmão
(Rende 02 porções)

INGREDIENTES:
200g de macarrão Cabelinho de Anjo grano duro
1 xícara de caldo de frango
1 xícara de Mascarpone
1 xícara de creme de leite fresco
1 envelope de pistilos de açafrão
Sumo de 02 limões sicilianos
Raspas fi nas de 01 limão siciliano 
Folhas de manjericão fresco
2 colheres de sopa de ovas de salmão
150g de salmão em pedacinhos
Pimenta do reino branca
Sal

MODO DE PREPARO:
 Junte o creme de leite, o Mascarpone e o caldo de 
frango e leve ao fogo médio para reduzir a 2/3 do volu-
me inicial. Após a redução, acrescente o sumo do limão, 
açafrão, sal e pimenta. Ferva por 10 minutos e reserve. O 
molho deve fi car cremoso. 
 Cozinhe o cabelo de anjo rapidamente, escorra 
e junte ao molho. Sirva em prato fundo. Decore com as 
folhas de manjericão fresco, a raspa de limão e fi nalize 
com as ovas de salmão.

Bom Apetite!

 Com a chegada da primavera, 

as tardes durante os fi nais de semana 

no clube vão começar a fi car mais mo-

vimentadas. A partir deste mês, será 

instalado um ponto de bar na área dos 

coqueiros do restaurante que funcionará 

das 12h às 18h aos sábados e domingos. 

 A intenção é oferecer comodi-

dade aos sócios nos pedidos de bebidas e 

agilizar o atendimento. No bar nos Co-

queiros, você poderá pedir as tradicio-

nais caipirinhas que constam em nosso 

cardápio e o famoso Chopp gelado, pa-

drão Bar Temático.
 Já no salão Star, teremos uma 

novidade a cada fi nal de semana. Esta 

novidade poderá entrar como uma su-

gestão nova no menu ou como Buff et 

temático à noite. Aguarde e saboreie. 

ESQUENTA PRO VERÃO
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Comandante da equipe bra-
sileira de ex-pilotos e mecânicos da 
FAB, o sócio Nilton Miguel Ajuz, 
esteve em missão na República Do-
minicana para impedir a tentativa de 
derrubada do ditador Rafael Trujillo 
pelos seus opositores no fi nal da dé-
cada de 40.

O comandante Ajuz, único 
veterano ainda vivo daquela missão, 
conta as aventuras em solo estran-
geiro e até o planejamento para o 
bombardeio da Venezuela, até então 
pouco relatado.

Toda esta e outras histórias, 
que quase se confunde à fi cção, você 
pode conferir no livro “A serviço do 
Generalíssimo – Os pilotos brasilei-
ros na República Dominicana” de 
Hélio Higuchi que acaba de ser lan-
çado. Vale a pena conferir!

Você conhece este piloto?

Reforço cibernéticoReforço cibernético
Desde a segunda quinzena de julho, a biblioteca do Clube está com 
novos computadores ao dispor dos sócios. Foram comprados cinco 
unidades para dar maior agilidade ao acesso à internet na sala de leitura. 
Aproveite o acervo do Clube e se aventure pelo mundo literário.

Para sugestões, dúvidas, 
elogios ou reclamações 
entre em contato 
através da Ouvidoria 
do ICRJ no e-mail 
ouvidoria@icrj.com.br 
ou na seção de relaciona-
mento do site 
www.icrj.com.br que 
sua mensagem será res-
pondida em breve pelo 
ouvidor Haroldo Lorena.

OuvidoriaOuvidoria
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2014 2013 2014 x 2013
CLUBE -62.999,23 152.687,47 -215.686,70 
RESTAURANTE -169.822,84 -223.810,32 53.987,48
CONVÉS 6.034,87 -28.132,68 34.167,55
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS -226.787,20 -99.255,53 -127.531,67 

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS * 361.000,00 100.000,00 261.000,00

RESULTADO OPERACIONAL -587.787,20 -199.255,53 -388.531,67 

2014 2013 2014 x 2013
CLUBE 44.554,43 414.384,73 -369.830,30 
RESTAURANTE -460.685,18 -558.388,06 97.702,88
CONVÉS 13.104,90 -67.846,68 80.951,58
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO -403.025,85 -211.850,01 -191.175,84 

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS * 955.000,00 860.000,00 95.000,00

RESULTADO OPERACIONAL -1.358.025,85 -1.071.850,01 -286.175,84 

* Receitas de concessionárias, aluguéis de dependências sociais e taxa de transferência de títulos.

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL ACUMULADO EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013

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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL EM R$
FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2014 E 2013




