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esta edição tem na capa 
a foto do momento em que a equi-
pe Release chega como vencedora 
do 2º Torneio Open com Iscas Ar-
tificiais. Depois de ter feito uma 
bela campanha na primeira edição 
do torneio, terminando na vice-li-
derança, a vitória veio na segunda 
edição do torneio realizado pelo 
ICRJ.
 Além disso, você vai confe-
rir tudo o que aconteceu nas duas 
etapas da 1ª edição do Open com 
Iscas Artificiais. E também como 
foi a 4ª etapa e a etapa final do 
Torneio de Pesca de Cais no final 
de agosto, que teve grande partici-
pação dos “pescadores mirins” do 
Iate Clube.
 Nos eventos... Já está tudo 
preparado para a comemoração do 
Dia das Crianças no Circo Popeye, 
no próximo dia 12, com tudo o 
que elas têm direito!  Aproveite e 
traga os amiguinhos dos seus fi-
lhos para essa grande festa.
 Para os adultos e admira-
dores das tradições militares, tere-
mos o almoço em Homenagem à 
Aeronáutica no dia 14 de outubro. 
Já comemoramos o Dia do Sol-
dado, homenageando o Exército 

Brasileiro, que você confere como 
foi o evento ainda nesta edição, 
mas em outubro vamos homena-
gear o Dia do Aviador.
 Além disso, no final do 
mês, teremos a apresentação do 
sexteto vocal Ordinarius. O grupo 
fará um show no dia 24, no Salão 
Nobre, a partir das 20h para só-
cios e convidados. Não perca! 
 Na Vela, acompanhamos a 
performance dos nossos atletas no 
evento-teste de Vela realizado na 
Marina da Glória no finalzinho 
de agosto onde a dupla Martine e 
Kahena sagraram-se bicampeãs da 
competição. 
 Acompanhamos também 
a Regata Walter Von Hutschler, 
que colocou as classes J70, Snipe 
e Star na água no dia 23 de agos-
to com todos os primeiros lugares 
para velejadores do ICRJ.  Outra 
competição que você verá aqui é a 
tradicional Regata Rei Olav onde 
competiram Monotipos num dia e 
barcos de Oceano em outro.
 Finalizando com bons ven-
tos as regatas desta edição, mos-
tramos o Campeonato Estadual 
de Snipe que rolou no final de se-
mana do feriado de 7 de setembro 

com vitória da dupla Paulo Santos 
e Thiago Coutinho.
 No Iate News deste mês, 
registramos a inauguração do ele-
vador do Salão Nobre, que vem 
para dar acessibilidade a todos ao 
salão de eventos do Clube. Tam-
bém informaremos as mudanças 
nos pagamentos realizados no 
Carteado, que entra em vigor no 
dia 1º de outubro.
 Acompanhamos a 4ª etapa 
do Torneio ouro no Bilhar, onde 
Leonardo Oliveira ganhou a dis-
puta com Gabriel Zarur. E ainda 
vamos informar o fechamento do 
Circo Popeye para manutenção 
durante este mês.
 Para fechar com água na 
boca, o Restaurante preparou uma 
Aula de Gastronomia especial so-
bre pães. Teremos a participação 
da chef boulanger Shelley de Bot-
ton, que é uma das sócias da pada-
ria O Pão. Garanta já a sua vaga e 
deguste o melhor pão do Rio!

Boa leitura!
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Horário da Sauna 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

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 pilates

Terça-feira
Das 9h às 18h

Quarta-feira a sábado
das 9 às 19

Horário Salão Iate

acaDemia coRpo laseR - icRJ

Horário de Funcionamento:
2ª à 6ª feira - 6h às 22h
Sábado - 8h às 14h

Modalidades e programação:
Ginástica, Musculação, personal Training

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h

(Hora de almoço das 13h às 14h )

DOMINGO E FERIADO
Das 9h às 12h

Horário 
da Barbearia

Formas de pagamento:
- Dinheiro ou débito no título
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Regata WalteR Von HütscHleR 

 Mais um evento-teste de vela 
para as Olimpíadas de 2016 foi reali-
zado no final de agosto, na Marina da 
Glória. Nesta edição, a dupla Martine 
e Kahena conquistaram o bicampeo-
nato no 49er FX, confirmando a boa 
fase da dupla em mais uma competi-
ção internacional.
 Jorge Zarif, na classe Finn, 
terminou na 9ª posição na classifica-
ção geral, se mantendo entre os dez 
melhores. Patrícia Freitas, na RS;X, 
após a medal race conclui sua partici-
pação na 11ª colocação geral e Henri-
que Haddad e Bruno Bethlem termi-
naram na 17º posição, na classe 470 
masculina.
 Durante a semana do Aquece 
Rio de Vela, passaram por aqui 344 
atletas de 55 países. Entre os melhores 
velejadores da atualidade, cerca de 30 
medalhistas olímpicos participaram 
da competição. Agora, é só aprimorar 
as performances para o ano que vem. 
Boa sorte aos nossos velejadores!

Bicampeãs no 
aquece Rio

barcos Snipe e 4 da classe Star. No 
Snipe, o título de campeão foi para 
o Contra-Comodoro Helio Lyra 
de Aquino Jr e Alexandre Muto.
 Na classe J70, o vencedor 
foi o barco Caruru, do timoneiro 
Maurício Santa Cruz e tripula-
ção composta por Mário Garcia, 

 A competição que leva o 
nome do velejador germano-bra-
sileiro, campeão entre outros, do 
Campeonato Mundial de Star nos 
anos de 1937 e 1938, foi realizada 
no dia 23 de agosto pelo ICRJ. 
 Nesta edição, o evento 
reuniu 5 barcos da classe J70, 19 

Eduardo Florêncio e André Du-
ble. Já na classe Star, Alessandro 
Pascolato e Henry Boenig foram 
os campeões. Em todas as classes, 
os primeiros lugares foram para 
os representantes do ICRJ. Confi-
ra a classificação completa no site 
www.icrj.com.br.

campeonato 
estadual de snipe

Dupla Martine e Kahena
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VELA - OUTUBRO 2015

Data Regata Classes
03 e 04 Taça Alberto Ravazzano Star, Snipe e J70
10 a 12 Campeonato Estadual J/24

10, 11, 12, 
17 e 18 Campeonato Estadual Optimist

15 Campeonato Estadual por Equipe Optimist

17 e 18 Mini Circuito Rio Oceano

24 65ª Regata Santos-Rio Oceano
31, 01 e 
02/11 46º Circuito Rio Oceano

 No final de semana do feriado da Independência, entre 
os dias 5 e 7 de setembro, o Iate Clube sediou o Campeonato 
Estadual de Snipe com a participação de 37 barcos. Dentre eles, 
competidores vindos de Sergipe, São Paulo, Distrito Federal e do 
Uruguai.
  Durante os três dias de competição, foram realizadas 6 
regatas dentro da Baía de Guanabara, com condições de vento 
bem difíceis para velejar. Mas, apesar das dificuldades, o pódio 
foi tomado por velejadores do ICRJ.
 A dupla Paulo Santos e Thiago Coutinho foi a grande 
campeã. Com o vice-campeonato, ficou Helio Lyra Jr. e Alexan-
dre Muto, seguidos por Luiz Felipe Caneppa e Gustavo Farah. A 
classificação completa você confere no site www.icrj.com.br.

campeonato 
estadual de snipe

 Dois dias, duas regatas. Assim foi a tradicio-
nal Regata Rei Olav nos dias 29 e 30 de agosto. No 
primeiro dia, 14 classes caíram na água com mais de 
200 velejadores em 105 barcos. As condições de ven-
tos estavam boas e os atletas representantes do Clube 
fizeram bonito levando o título de campeão nas classes 
420, Finn, HPE25, J70, Laser 4.7, Laser Radial, Laser 
Std., Star e Snipe. 
 Já no dia seguinte, 33 barcos de Oceano com-
petiram com classificação válida para o Ranking do 
Patamar. A regata começou com ventos fracos, mas as 
condições melhoraram ao longo do dia. O percurso 
teve largada na Escola Naval, montando na Ilha do Pai 
e chegando na Ilha da Laje.
 O primeiro barco a completar a regata foi o 
Maximus do CNC, com 1h56min de velejada pela 
classe ORC. Na RGS, o campeão foi o Dorf do Co-
mandante Roberto Schnarndorf do ICRJ e na IRC, o 
vencedor foi o Jack Spot do Comandante Pedro Ave-
lino Filho, também representando o Clube. Parabéns 
aos velejadores e bons ventos!

Regata 
Rei olaV

Campeões - Paulo Santos e Thiago Coutinho Sangineto
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campeões do cais
 Em pleno “inverno” carioca, a 4ª 
Etapa do Torneio Anual de Pesca de Cais foi 
realizada no último dia 16 de agosto sob um 
lindo dia de sol. Com grande participação 
das crianças na competição, a manhã foi 
muito animada e com muitos peixes captu-
rados e devolvidos com vida ao mar.
 Entre os adultos, Lúcia Pedrosa 
vem se destacando entre as mulheres. En-
quanto isso, no masculino rolou uma boa 
disputa para saber quem seria o vencedor. 
  Após a etapa, como de costume, 
houve entrega de medalhas para a garotada e 
o tradicional lanche de confraternização. 
 Já na última e 5ª etapa, o torneio 
reuniu os pescadores no dia 22 de agosto no 
Píer dos Namorados para consagrar os ven-
cedores de mais uma edição da competição.
 O Torneio Anual de Pesca de Cais 
chegou ao fim com um balanço positivo. Se-
gundo o Diretor de Pesca, Evandro Soares, 
o destaque deste ano foi a participação das 
20 crianças durante todo o evento. Dentre 
elas, destacamos especialmente a pequena 
pescadora Luiza Sacco, que esteve presente 
em todas as cinco etapas do torneio.
 Na Categoria infanto-juvenil, João 
Carlos Kasznar levou o título de campeão. 
Na Categoria Feminino, Lúcia Pedrosa 
confirmou o bom desempenho e foi a cam-
peã. Mário Gorjup foi o campeão na Classe 
Masculino. Eliseu Soares Filho campeão na 
Classe Sênior e Eduardo Elias campeão na 
Classe Master.
Parabéns a todos os participantes!

Lóris Lupetina  e Eliseu Soares Filho,Campeão SêniorJoão Carlos kasznar - Campeão Infantojuvenil

Lúcia Pedrosa - Campeã Feminina Eduardo Elias - Campeão MasterMário Gorjup - Campeão Masculino Maior peça do torneio: 
Corvina de 3,750 kg pescada por Evandro Soares
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 No início de agosto, a Diretoria de 
Pesca do ICRJ realizou o 1º Torneio Open 
com Iscas Artificiais. Tivemos a participação 
de 11 equipes, mas a previsão é que este nú-
mero aumente nos próximos anos.
 Na 1ª etapa não houve muitas 
capturas, que gerou uma competição ex-
tremamente disputada, onde quase todas 
as equipes, nos últimos minutos da prova, 
poderiam se sagrar vencedoras.
  A equipe Ponta firme do Coman-
dante Marcos Lips venceu e dos pescadores 
da equipe, o Fernando Filho, foi o respon-
sável por capturar o peixe mais pesado da 
etapa, um Olhete de 2,500 kg.
 Em segundo lugar, ficou a equipe 
Aversa do Comandante João Aversa e em 
terceiro lugar a equipe Borda Tour do Co-
mandante Rogério Borda.

Aversa Campeã

 Com uma semana de adiamento 
por conta dos eventos-testes da Vela, na Baía 
de Guanabara, a 2ª etapa do torneio foi re-

NOVO OpEN

alizada no dia 23 de agosto. A pescaria foi 
mais farta do que na 1ª etapa e conferiu uma 
disputa ainda mais acirrada entre as equipes 
participantes. 
 A classificação da 2ª etapa ficou as-
sim: Campeã equipe Galáctica do Coman-
dante Fernando Caetano de Almeida Neto, 
Vice-Campeã equipe Release do Coman-
dante Alberto Quintaes e em terceiro lugar a 

equipe Aversa do Comandante João Aversa.
 Com o resultado acumulado das 
duas etapas, a equipe Aversa sagrou-se vi-
toriosa no 1º Torneio de Open com Iscas 
Artificiais do ICRJ e também conquistou o 
Torneio Onda Azul.
 A maior peça do torneio, uma cor-
vina de 3,750 kg, foi capturada pelo Diretor 
de Pesca Evandro Soares, da equipe Guess.

Equipe Aversa - Campeã - Macos Gens, João Aversa, Márcio e João Gabriel AversaMaior peça do torneio: 
Corvina de 3,750 kg pescada por Evandro Soares
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pESCA - OUTUBRO 2015

Data Torneio Local
03 19º Marlin Rio - Segunda Etapa ICRJ
17 19º Marlin Rio - Terceira Etapa ICRJ

 Devido as condições ruins de meteorologia na área 
de Cabo Frio, realizamos a 2ª edição do Torneio Open com 
Iscas Artificiais, excepcionalmente em etapa única, na semana 
seguinte após o término da 1ª edição, dia 29 de agosto. Com 
mar um pouco agitado, bastante sol, água fria e limpa, tivemos 
9 equipes participantes.
 Após o longo dia de pescaria, a equipe Release do Co-
mandante Alberto Quintaes, foi a vencedora, pesando 20 pe-
ças, dentre eles o peixe mais pesado do torneio – um Pampo 
de 2,770kg. No segundo lugar, ficou a equipe Ponta Firme do 
Comandante Marcos Lips, e em terceiro lugar, a equipe Galác-
tica do Comandante Fernando Caetano de Almeida Neto.

Classificação para o Mundial de 2016

Após este torneio e somando com as duas etapas do 1º Torneio 
Open de Iscas Artificiais, tivemos mais uma equipe classificada 
para o OWC de 2016. A equipe Ponta firme conquistou a vaga 
mesmo terminando em segundo lugar, pois a vencedora, a equi-
pe Release, já tinha garantido vaga por ter sido a equipe que 
terminou na 3ª colocação no OWC de 2015.
 Nossas congratulações aos vencedores e desejamos boa 
sorte para as equipes que irão representar o Iate Clube e o Brasil 
no mundial do ano que vem, em abril, na Costa Rica.

3º Lugar - Equipe Galática -  Antônio Carlos, Marco Aurélio Vahia, 
Comandante Fernando Almeida Neto e Marcelo Rabelo

Vice-Campeã - Equipe Ponta Firme - Eurico Soares, 
Comandante Marcos Lips, Fernando Filho e José Claudio

Campeã - Equipe Release - Vicente Arruda, Comante Alberto Quintaes, 
Eliseu Soares Neto e Almir (que não está na foto) 

2º toRneio open 
com iscas aRtificiais

Dia das
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2º toRneio open 
com iscas aRtificiais

Dia das
 No próximo dia 14 de outu-
bro, o Iate Clube oferecerá o tradicio-
nal almoço em homenagem à Força 
Aérea Brasileira comemorando o Dia 
do Aviador, em 23 de outubro. 
 O evento será realizado no 
Salão Nobre a partir das 12h30. 
Como de costume, o almoço será 
precedido pela cerimônia de abertura 
comandada pelo Comodoro Paulo 
Fabiano.
 Os convites já estão sendo 
vendidos na Gerência Social pelo 
valor de R$ 50,00 tanto para sócios 
quanto para convidados.

ALMOÇO 

À FAB

 Já saiu a programação da tradicional festa do Dia das Crianças no ICRJ. 
A festa será no dia 12 deste mês, a partir das 15h no Circo Popeye. Show, per-
sonagens, oficinas, brincadeiras, atividades e muita diversão já estão garantidos 
para fazer a alegria dos pequenos e dos mais grandinhos também.
 Traga seu filho, neto, sobrinho e amiguinhos para aproveitar bastante o 
dia especialmente pensado para eles. Pois, criança precisa brincar! 

crianças

 Iniciando as homenagens às Forças Armadas, o 
almoço em homenagem ao Exército Brasileiro pela co-
memoração do Dia do Soldado, aconteceu no dia 26 de 
agosto, no Salão Nobre do Clube.
 O evento contou com a participação de 30 ge-
nerais do Exército, Comodoria, Conselheiros, Direto-
res e sócios do Clube. Em discurso o Comodoro Paulo 
Fabiano e o Comandante Militar do Leste, o General 
de Exército Fernando Azevedo e Silva, ressaltaram a 
importância do Exército e das Forças Armadas para o 
nosso país. 

HOMENAGEM
AO EXÉRCITO

Comodoro Paulo Fabiano, General de Exército Edson Alves Mey, Comandante 
militar do Leste General de Exército Fernando Azevedo e Silva, Ex-Comodoro 

Antônio Monarca e a Vice-Presidente do Conselho Joisete Del Vecchio

social
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Fixa
pRogRamaÇão social

Outubro

Show da Banda Ordinarius, no Salão Nobre, às 20h.

Tributos - Mirela Blazutti anta João Donato 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

24

17

21

CINEMA -  Todas as sextas e sábados às 20h e domingos às 17h,  

no Centro Cultural Gabriel Villela.

ARTE NO IATE - Todas as terças-feiras, das 19h às 21h.

AULA DE BALLET - Todas as terças e quintas, das 17h30 às 18h30.

TEATRO MUSICAL - Todas as terças e quintas,das 18h30 às 19h30 

DUETO pAULO MIDOSI E HAROLDO CAZES - Todas as quin-

tas-feiras às 19h, no Bar Temático. (Convidado especial uma vez por mês)

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. 

NOITE DANÇANTE – Todas as terças-feiras, às 19h30, 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.

Tributos - Marcio Lott canta Baden Powell, 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.10

Iate com Saúde:  “Insuficiência renal crônica: Diagnóstico e 
tratamento”, no Salão 470, às 20h.

14

 A programação musical deste mês vem com 
a apresentação do sexteto vocal Ordinarius. O grupo 
vocal tem a proposta de oferecer um repertório varia-
do com arranjos exclusivos utilizando a voz como ins-
trumento principal em músicas cantadas a cappella, e 
outras com acompanhamento de instrumentos como 
cavaquinho, violão e percussão.
 A apresentação está marcada para o dia 24 de 
outubro, às 20h no Salão Nobre. Os convites devem 
ser adquiridos na Gerência Social. O valor do convite 
para sócios é de R$ 70,00 e convidado de sócios R$ 
90,00. Neste valor já está contemplado comidas e be-
bidas. Garanta o seu!

20

Almoço em Homenagem à Força Aérea Brasileira, 
No Salão Nobre, às 12h30.

Música no Museu - Grupo Instrumental Carioca.
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

sexteto no nobre

 O tradicional evento beneficente para ajudar a 
Igreja Nossa Senhora do Brasil lotou o Salão Marlin Azul 
na tarde do dia 8 de setembro. O chá da tarde foi rechea-
do com muita animação, sorteio e caridade.

fazeR o Bem

Paulo Midosi e Haroldo Cazes  convidam Guta Menezes 
(trompete e gaita). No Bar Temático, às 19h.08
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RECREAÇÃO INFANTIL

NAVEGAÇÃO: 
(Inscrições Abertas)

- Arrais Amador
- Mestre Amador
- GPS

pISCINA:
- Natação Manhã (3 a 12 anos): 
Terças e quintas-feiras
- Nova turma de Natação: 
Agora no período da tarde  
(3 a 6 anos e 7 a 14 anos) - Quartas 
e sextas-feiras
- Nado Sincronizado (5 a 12 anos): 
turmas manhã e tarde.

VELA
- Fundamental: atividades lúdicas 
voltadas para o mar (3 a 5 anos)
- Optmist (8 a 14 anos)
- Laser/Dingue (A partir de 14 anos) 
- Windsurf (A partir de 10 anos)

MENTE SÃ, CORPO SÃO!
AULAS DE yOGA:

cursos da eDn

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

NOTINHA: 
Aulão de Yoga no dia 24 de 
Outubro, ministrado pelo professor 
Pedro Paravyoma.

Aulão gratuito de Stand Up Paddle 
no dia 25 de Outubro, ministrado 
pelo professor Bruno Moreira.

Obs.: Os interessados nos aulões 
deverão entrar em contato com 
a secretaria da EDN, para fazer o 
agendamento.
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FERRUGEM 
E OSSO
DIA: 02/10 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Marion 
Cotillard, Matthias 
Schoenaerts, Céline 
Sallette, 2013 (Fran-
ça, Bélgica), 120min 
– Drama/Romance 
(12anos).

Alain está desempregado e vive com o filho de 
cinco anos. Ele parte para a casa da irmã em 
busca de ajuda e logo consegue um emprego 
como segurança de boate. Um dia, ao apartar 
uma confusão, ele conhece Stéphanie, uma bela 
treinadora de orcas. Alain a leva em casa e deixa 
seu cartão com ela, caso precise de algum ser-
viço. O que eles não esperavam é que, pouco 
tempo depois, Stéphanie sofreria um grave aci-
dente que mudaria sua vida para sempre.

UM pOUCO 
DE CAOS
DIA: 03/10 
SÁBADO
ELENCO: Kate 
Winslet, Matthias 
Schoenaerts, Alan 
Rickman, 2015 (In-
glaterra), 117min 
– Drama/Romance/
Histórico (14anos).

O filme “Um Pouco de Caos” retrata os bas-
tidores de uma paixão amorosa na França do 
século 17 na corte de Luís XIV.
Na corte do rei Luís XIV, a jardineira Sabine De 
Barra é contratada pelo paisagista da Corte An-
dré Le Notre, para montar um pequeno teatro 
ao ar livre, em um recanto escolhido no jardim 
do Palácio de Versalhes. Com a convivência no 
trabalho, nasce uma forte atração entre eles, 
despertando a fúria da mulher do rei, que ciu-
menta e ajudada por seu amante, tenta destruir 
o que Sabine e André construíram...

OCEANOS
DIA: 04/10 
DOMINGO
ELENCO: Pierce 
Brosnan, Matthias 
Brandt, Jacques Perrin, 
2010 (Suíça, França), 
100min – Documen-
tário (livre).
Dirigido por Jacques 
Perrin, Jacques Clu-
zaud.

Aproximadamente ¾ da superfície terrestre é 
coberta pela água. Através de imagens impres-
sionantes e de rara beleza, este documentário é 
um drama ecológico que mergulha fundo no 
mundo dos oceanos. Revela diversos mistérios 
escondidos nas águas, hábitos de vida das cria-
turas marinhas e os perigos que as cercam. Este 
filme mostra detalhes de um mundo desconhe-
cido, exibidos de uma forma única e deslum-
brante.

MÚSICA É pERFUME
DIA: 09/10 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Maria Be-
thânia, Caetano Velo-
so, Gilberto Gil, 2012 
(Suíça, Brasil), 82min – 
Documentário Musical 
(Livre).

Uma análise do processo criativo da cantora 
Maria Bethânia e o mapeamento do processo 
de formação da Música Popular Brasileira. Nos 
anos 60, Bethânia surge ao lado de Gal Costa 
como uma das musas da contracultura brasilei-
ra e da resistência ao regime militar no espetá-
culo “Opinião”. Ao longo do tempo, ela se tor-
na uma das mais cultuadas intérpretes da MPB. 
O filme traça um paralelo entre a sua vida e as 
transformações sociais ocorridas no Brasil.

OS FALSÁRIOS
DIA: 10/10 - SÁBADO
ELENCO: Karl Markovics, August Diehl, De-
vid Striesow, 2007 (Inglaterra, Áustria), 98min 
– Guerra/Drama (12anos). 

O filme conta a história real da maior opera-
ção de falsificação de dinheiro de todos os tem-
pos, promovida pelos nazistas em 1936. Oscar 
de melhor filme estrangeiro de 2008,  o longa 
aposta em uma via pouco explorada por filmes 
que investigavam o Holocausto da segunda 
Guerra Mundial. Em Berlim, o judeu Salomon 
Sally leva uma vida luxuosa até que é descober-
to, preso pela SS e levado para um campo de 
concentração onde se fabrica dinheiro falso, 
gerencia pintores profissionais e artistas gráficos 
que debaixo de suas ordens produzem milhares 
de notas falsas espalhando-as por toda Europa.

OLHOS NEGROS
DIA: 11/ 10 
DOMINGO
ELENCO: Marcello 
Mastroianni, Silvana 
Mangano, Marthe 
Keller, 1987 (EUA, 
Itália, Rússia), 117min 
- Comédia Dramática 
(12anos).

Baseado em “Contos de Tchékov”, o filme traz 
Marcello Mastroianni, um bonvivant e con-
quistador de meia-idade, que a bordo de um 
navio no final do século XIX, conta a um pas-
sageiro russo sua história de um desencontro 
amoroso. Casado com Elisa, uma aristocrata 
riquíssima que o sustenta, sonha com Anna... 
Contudo, no meio de uma vida esplendorosa e 
irresponsável, ninguém imagina o desfecho pa-
tético que os aguarda: vergonha e humilhação 
com a perda total de toda riqueza, inclusive do 
título de nobreza.  

UM SANTO VIZINHO
DIA: 16/10 – SEXTA-
-FEIRA
ELENCO: Bill Murray, 
Melissa McCarthy, Jaeden 
Lieberher, 2015 (EUA), 
103min – Comédia 
(12anos).

Maggie acaba de se divorciar e procura um vi-
zinho que tome conta do seu filho fragilizado 

pROGRAMAÇÃO DO CINEMA - OUTUBRO
Sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcellos
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as coisas que a cercam. Os pais sempre senti-
ram pena da filha e a mimaram, sem nunca 
terem lhe ensinado algo nem lhe tratado como 
qualquer criança. A menina que tinha enormes 
dificuldades em comunicar-se com o mundo, 
ficara cega subitamente, ainda bebê, devido a 
escarlatina. Não tendo como se comunicar, 
tornou-se violenta e selvagem. Helen tinha sete 
anos e era completamente indisciplinada quan-
do a senhorita Sullivan começou suas aulas a 
partir da obediência e do alfabeto ASL Língua 
de Sinais. Anne e Hellen começaram a fazer pa-
lestras viajando pelo mundo e com seu esforço 
e dedicação fundaram a Fundação Americana 
para Cegos. Tiveram vidas operosas, dedicadas 
e exemplares.

O BURACO 
DA AGULHA
DIA: 30/10 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Donald 
Sutherland, Stephen 
MacKenna, Kate Nelli-
gan, 1981 (Inglaterra), 
112min – Espionagem 
(12anos).

Henry Faber é um espião alemão que está na In-
glaterra em busca de informações dos Aliados, 
que ele pretende entregar diretamente a Hitler. 
Voltando à Alemanha, ele acaba se abrigando 
numa ilha isolada na costa escocesa onde co-
nhece uma mulher, por quem irá se apaixonar. 
Com isso, o destino dele e da Guerra mudarão 
completamente. 

O AMANTE
DIA: 31/10 - SÁBA-
DO
ELENCO: Liam Nee-
son, Laura Linney, An-
tonio Banderas, 2009 
(Inglaterra), 90min – 
Drama (14anos).

Peter e Lisa são casados 
e levam uma vida paca-
ta. Ele dirige sua pró-

pria companhia, enquanto que ela é designer 
de sapatos. No dia do lançamento de sua nova 
coleção ela pergunta ao marido se ele já a traiu 
com outra mulher. E, em seguida desaparece. 
Desesperado, Peter luta para encontrar respos-
tas e segue uma pista até a Itália. Lá encontra 
com Ralph, um homem astuto e encantador 
que é, claramente, o amante de Lisa e cheio de 
segredos que serão desvendados. 

vora de tensão que já estava prestes a explodir. 
“Uma rica tapeçaria tecida com os elementos 
de choque entre duas culturas”, Passagem para 
Índia é uma obra magnífica e de uma beleza 
visual realmente única e inesquecivel! Indicado 
para onze prêmios Oscar e vencedor de dois.

3 DIAS pARA 
MATAR
DIA: 23/10 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Kevin Cos-
tner, Amber Heard, 
Hailee Steinfeld, 2014 
(EUA), 116min – Sus-
pense/Ação (14anos).

Ethan Runne é um perigoso espião internacio-
nal que está próximo de finalmente se aposentar 
devido a uma doença terminal. Com o pouco 
tempo que lhe resta, ele tenta se reaproximar da 
ex-mulher e da filha única, pessoas que nunca 
deixou de amar. Com receio de que as coisas 
não deem certo, Ethan descobre a existência de 
uma droga que pode salvá-lo, mas será chanta-
geado por uma forte organização internacional 
que o obrigará a fazer um último trabalho em 
troca da cura que ele tanto procura.

AS LOUCURAS DO REI GEORGE
DIA: 24/10 -SÁBADO
ELENCO: Ian Holm, Helen Mirren, Rupert 
Everett, 1994 (Inglaterra), 105min – Histórico 
(12anos).

A história relata os momentos no qual lucidez 
e loucura se alternam no monarca George III, 
lembrado por muitos como o rei que, em razão 
da sua dura forma de governar, acabou perden-
do as colônias na América. O filme retrata essa 
decadência e o turbilhão político que veio em 
seu rastro. Baseado na peça “The Madness of 
King George III”, de Alan Bennett, o filme 
conta com a atuação soberba de Nigel Ha-
wthorne e de Helen Mirren.

O MILAGRE DE ANNE SULLIVAN
DIA: 25/10 - DOMINGO
ELENCO: Anne Bancroft, Victor Jory, Andrew 
Prine, 1962 (EUA), 106min – Drama (Livre).

O filme narra a história real da incansável Anne 
Sullivan, uma dedicada e corajosa professora, 
que com métodos nada usuais entra em con-
fronto direto com os pais de Helen Keller uma 
menina cega, surda e muda, ao tentar fazer com 
que se adapte e entenda (pelo menos em parte) 

pela separação dos pais, enquanto ela trabalha. 
Surge Vincent, um vizinho veterano de guer-
ra que está falido, com dívidas de jogo e aceita 
tomar conta do menino. Maggie, depois de he-
sitar, concorda. Mas como Vincent não é um 
vizinho qualquer, introduz Oliver ao seu estilo 
de vida, que inclui o jogo e bebida. 
Bill Murray e Melissa McCarthy estão impagá-
veis e fazem desse filme um grande sucesso.

VIRANDO A pÁGINA
DIA: 17/10 - SÁBADO
ELENCO: Hugh Grant, Marisa Tomei, Alli-
son Janney, 2015 (EUA), 106min – Romance 
(12anos).

Keith Michaels já foi um roteirista de sucesso 
até vencedor do Oscar, mas décadas mais tarde, 
a fama desapareceu e ele enfrenta graves pro-
blemas financeiros. Graças a isso, este homem 
amargo, machista e desempregado aceita dar 
aulas “de roteiro de cinema” para universitários, 
embora despreze a profissão de professor. Du-
rante os cursos, ele deve lidar com a sua fama, 
com a falta de didática no ensino e com a atra-
ção pela mãe solteira Holly Carpenter, que co-
meça a assistir às suas aulas... 
Hugh Grant é um ator inglês que só faz grandes 
filmes tanto na Inglaterra quanto nos Estados 
Unidos. Grande filme.

pASSAGEM 
pARA ÍNDIA
DIA: 18/10
DOMINGO
ELENCO: James Fox, 
Peggy Ashcroft, Judy 
Davis, 1984 (Ingla-
terra, EUA), 184min 
– Aventura/Drama/
Histórico (12anos).

Passagem para Índia é “uma história provocati-
va, repleta de personagens vibrantes, todos in-
terpretados com maestria”. Com elenco fabulo-
so, este filme é assustadoramente belo. Quando 
as liberais inglesas, Sra. Moore e Adela Quested, 
chegam à Índia, ficam chocadas com o acirrado 
preconceito racial que existe no país. Felizmen-
te, o gentil Dr. Aziz está acima da intolerância 
local e decide ser seu guia em uma esplêndida 
visita às misteriosas cavernas Marabar. O pas-
seio acaba de maneira trágica quando, de re-
pente, Adela sai correndo de uma das cavernas 
arranhada, sangrando e terrivelmente assustada. 
A notícia do incidente espalha-se rapidamente 
por toda Índia incendiando um barril de pól-

cinema
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 A partir do dia 1º de ou-
tubro o Carteado passa a não acei-
tar mais pagamentos em dinheiro. 
Todo consumo deverá ser pago em 
débito em título, cartão de crédito 
ou débito. 
 Fique atento!

FORMA DE 
pAGAMENTOS 

DO CARTEADO

 A partir do dia 26 de ou-
tubro até o dia 30 de novembro, 
o Parquinho fi cará fechado para 
manutenção. Por este motivo, as 
atividades de animação durante 
os fi nais de semana permanece-
rão suspensos neste período.

pARQUINHO 
INTERDITADO

 O elevador do Salão Nobre foi inaugurado no fi nal da tarde do dia 
8 de setembro pelo Comodoro Paulo Fabiano e Comodoria, juntamente 
com a mesa diretora do Conselho Deliberativo e alguns Conselheiros. 
 A fi ta foi cortada pela Vice-Presidente do Conselho, Joisete Del 
Vecchio, que foi uma das primeiras a utilizar o elevador junto com o Co-
modoro. O elevador irá atender pessoas com necessidades especiais sem-
pre que tiver evento no salão Nobre, visando dar acessibilidade a todos de 
maneira igual.

inaugurado
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aula de gastronomiaaula de gastronomia
 No final deste mês, mais pre-
cisamente no dia 29 de outubro, a par-
tir das 19h, o Salão 470 será tomado 
pelo delicioso cheirinho de pão fresco. 
Convidada pela chef Lorena, a aula de 
gastronomia será especialmente mi-
nistrada pela chef boulanger Shelley 
de Botton, que além de especialista 
em panificação é sócia da padaria “O 
Pão”, localizada no Cosme Velho e que 
atende a encomendas on-line.
 Na aula, Shelley irá abordar a 
história do pão e o pão que comemos 
atualmente. Além da aula teórica, os 
alunos colocarão a mão na massa, ter-
minando com uma saborosa degusta-
ção. As inscrições já estão abertas na 
Gerência Social. Garanta já a sua vaga!

iate news

RestauRante

 Leonardo Oliveira e 
Gabriel Zarur disputaram a 
4ª etapa da classe ouro no 
salão do Bilhar em disputa 
emocionante no último dia 
27 de agosto. Dessa vez, Le-
onardo se deu melhor e ga-
nhou a etapa. A etapa final 
acontece mês que vem. Fi-
quem ligados!

4ª etapa classe ouRo
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 4.428.549,19 Fornecedores 1.685.810,36
Contas a receber - sócios 3.928.174,78 Adiantamentos para eventos sociais 436.241,44
Outras contas a receber 1.399.762,56 Salários e encargos a pagar 1.785.681,92
Estoques 667.953,83 Impostos e taxas a recolher 654.407,86
Adiantamentos 223.164,72 Outras contas a pagar 159.292,40
Outros ativos circulantes 361.605,02

11.009.210,10 4.721.433,98

Não Circulante Não Circulante
Processos judiciais Cedae 6.365.031,13 Processos judiciais Cedae 6.365.031,13        
Processos judiciais 437.096,13 Provisão para contingências 1.848.629,78

6.802.127,26 8.213.660,91

Investimentos eventuais 491.109,82 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 825.053,22 Patrimônio social 37.294.311,14
Imobilizado 37.539.087,27 Reservas livres 294.538,08

38.855.250,31 Reservas vinculadas 3.486.115,66
Reservas patrimoniais 1.242.452,45
Superávit/(Déficit) do exercício 1.414.075,45

43.731.492,78

TOTAL DO ATIVO 56.666.587,67 TOTAL DO PASSIVO 56.666.587,67

RECEITAS R$ DESPESAS R$

Clube 12.620.474,69 Clube 11.228.804,70
Restaurante 4.823.298,69 Restaurante 4.843.082,59
Convés 671.340,89 Convés 629.151,53

TOTAL DAS RECEITAS 18.115.114,27 TOTAL DAS DESPESAS 16.701.038,82

Abril de 2015 2,22 Outubro de 2015
Maio de 2015 2,26 Novembro de 2015
Junho de 2015 2,25 Dezembro de 2015
Julho de 2015 2,33 Janeiro de 2016
Agosto de 2015 Fevereiro de 2016
Setembro de 2015 Março de 2016

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

Balancete Sintético - julho/15

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

RESULTADO ACUMULADO - ABR A JUL/15
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2015 2014 2015 x 2014
CLUBE 272.828,46 173.677,59 99.150,87
RESTAURANTE -16.163,00 17.398,43 -33.561,43 
CONVÉS 16.530,06 -3.149,97 19.680,03
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS 273.195,52 187.926,05 85.269,47

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS * 277.000,00 277.000,00 0,00
RESULTADO OPERACIONAL -3.804,48 -89.073,95 85.269,47

2015 2014 2015 x 2014
CLUBE 1.391.669,99 218.232,02 1.173.437,97
RESTAURANTE -19.783,90 -443.286,75 423.502,85
CONVÉS 42.189,36 9.954,93 32.234,43
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO 1.414.075,45 -215.099,80 1.629.175,25

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS * 1.232.000,00 1.232.000,00 0,00
RESULTADO OPERACIONAL 182.075,45 -1.447.099,80 1.629.175,25
* Receitas de concessionárias, aluguéis de dependências sociais e taxa de transferência de títulos.

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL ACUMULADO EM 30 DE JULHO DE 2015 E 2014

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 JULHO DE 2015 E 2014

balancete 






