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 Na capa deste mês 
temos o registro da reinauguração 
do novo Bar dos Pinguins, realiza-
do no dia 30 de setembro com a 
presença de todos integrantes da 
Comodoria, Conselheiros e Dire-
tores. 
 Para este mês, a programa-
ção social está contemplando to-
dos os gostos.  Logo no primeiro 
sábado de novembro teremos a 
sexta edição do “Noches de Bue-
nos Aires” com apresentação do 
melhor tango argentino no Salão 
Marlin.
 Antes disso, você vai con-
ferir o agito da Banda Celebrare 
na Festa da Primavera que lotou 
a Pérgula da Piscina no final de 
setembro. E, ainda na Piscina, in-
formamos que já estão abertas as 
vendas para a festa de Réveillon, 
realizada mais um ano pela RIO-
COM Eventos.  
  Mais para o final do mês, 
no dia 21, os sócios que gostam 
de pedalar terão uma boa oportu-
nidade de juntar atividade física a 
um passeio pelos pontos turísticos 
da cidade maravilhosa. O Pedal 
ICRJ chega à sua 5ª edição com 
todo o gás. Vamos pedalar!
 Fechando os eventos de 
novembro, o espetáculo “Frozen 
Experience” vai congelar o clima 
no Centro Cultural Gabriel Vil-
lela no dia 28. A criançada vai 
poder ver as princesas Ana, Elsa e 

Cia, bem de pertinho. Garanta já 
o seu ingresso!
 Na Vela, começamos com 
os jovens talentos do Clube fazen-
do bonito fora de casa, na Copa 
da Juventude no Yacht Clube San-
to Amaro, onde o Iate Clube do 
Rio de Janeiro venceu como o me-
lhor clube de Vela Jovem do país.
 Voltado para as nossas de-
pendências, você vai ver neste bo-
letim tudo que rolou na 5ª Etapa 
do Torneio Interno da Flotilha Zé 
Carioca, no Campeonato Esta-
dual de HPE e na Taça Leopoldo 
Geyer, todas realizadas no segun-
do final de semana de setembro. 
E, fechando com bons ventos, te-
mos a Copa Primavera que serviu 
também para pontuação da 4ª eta-
pa da Copa ICRJ.
 Já na Pesca, vamos destacar 
os vencedores dos Torneios Open 
25, Open com Iscas Artificiais e 
Torneio Anual de Pesca Costeira 
em cerimônia de premiação rea-
lizada no Salão Nobre, em 29 de 
setembro. E ainda acompanhamos 
a 1ª Etapa do Torneio Marlin Rio.
 No Iate News deste mês, 
você vai se informar sobre a co-
brança do adicional da bandeira 
tarifária referente ao uso de ener-
gia dos proprietários de box, vaga 
e concessionários e do aumento 
dos serviços da sauna.
 Temos ainda uma novida-
de, a partir deste mês o ICRJ esta-

rá oferecendo aulas aos sábados de 
futsal para crianças a partir dos 5 
anos de idade. Ainda falando dos 
pequenos, avisamos que o Par-
quinho permanecerá fechado por 
mais este mês para finalizar a ma-
nutenção periódica em seus brin-
quedos e instalações.
  Fechando o Iate News, te-
mos os vencedores do Torneio de 
duplas promovido pelo Bilhar em 
24 de setembro. No Restaurante, 
a Aula de Gastronomia será no dia 
12 com o tema “um jantar para 
impressionar” qualquer convida-
do.
 Na EDN, a formatura de 
mais uma turma de Optimist e 
dos demais cursos oferecidos está 
chegando. Nos dias 21 e 22 de no-
vembro teremos mais velejadores 
diplomados pelo ICRJ. E, para 
descontrair, a preparação para a 
Colônia de Férias de verão está a 
todo vapor. Se você quiser saber 
mais, entre em contato na secre-
taria da Escola de Desportos Náu-
ticos para garantir a vaga do seu 
filho.

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 do 
Salão de Beleza

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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 O evento promovido pelo 
ICRJ, em parceria com a ABVO/AB-
VClass, no final de semana dos dias 
12 e 13 de setembro reuniu 12 bar-
cos mesmo sob chuva persistente. A 
largada foi no Morro da Viúva com 
chegada na subsede Ilha de Palmas. 
 Após a chegada, todos os 
velejadores confraternizaram um sa-
boroso churrasco oferecido pelo Iate 
Clube na subsede. A flotilha pernoi-
tou fundeada na ilha e, no domingo, 
a segunda regata da competição teve 
largada às 11h e foi caracterizada por 
um longo contra-vento com maré en-
chendo, que desafiou toda a flotilha. 
 Na chegada ao ICRJ, os vele-
jadores foram recebidos com lanche e 
bebidinhas na cerimônia de premia-
ção, onde Roberto Geyer entregou o 
troféu ao veleiro campeão “Marga” 
do RYC, na classe clássicos RGS. Já 
na classe clássicos Bico de Proa, o 
vencedor foi o barco Suzy Dear, re-
presentante do ICRJ.

Taça LeopoLdo Geyer 

 Depois de cinco regatas em três dias de compe-
tição, o Estadual de HPE chegou ao final no dia 13 de 
setembro com o pódio tomado por velejadores do ICRJ. 
Os dez barcos participantes fizeram o percurso barla-sota 
em condições de vento adversas. Tanto o mar não estava 
colaborando que, no primeiro dia de prova, só foi realizada 
uma regata. 
 O campeão estadual de HPE deste ano foi o barco 
MOTU de Celso Quintela. Na vice-liderança ficou o Take 
Ashauer de Marcos Ashauer e, em terceiro lugar, o barco 
Carioca Fiote de Roberto Martins.

Campeonato estadual de Hpe

Campeões - Philip Kemp, Fred Barrozo, Jony King e Celso Quintela

Marga - Campeão no RGS - tripulado por Lars Grael; Renata Pellicano Grael;  Daniel Winter 
e Mário Newton

Suzy Dear - Campeão dos Barcos Bico de Proa
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Suzy Dear - Campeão dos Barcos Bico de Proa

 Nos dias 26 e 27 de se-
tembro, o ICRJ realizou a Copa 
Primavera que juntou quase 80 
barcos de diferentes classes na 
raia. Foram quatro regatas em 
dois dias de prova e, no final, 
muitos velejadores do ICRJ no 
lugar mais alto do pódio.
 As condições de mar e 
vento não foram das melhores, 
pois o fenômeno da Super Lua 
influenciou a maré, deixando o 
mar muito forte. Além disso, o 
vento demorou entrar dificultan-
do o início da prova.
 Em oito das 12 classes 
participantes, tivemos um re-
presentante do ICRJ como cam-
peão. Até mesmo na Dingue, 
onde a maioria dos velejadores 
era do Projeto Grael. Veja a clas-
sificação completa em www.icrj.
com.br/vela.
 Além disso, o evento tam-
bém serviu para pontuação da 4ª 
etapa da Copa ICRJ, que chegou 
ao fim neste ano, mas a do ano 
que vem já está marcada! Será 
nos dias 30 e 31 de janeiro de 
2016. Não perca!

Copa primavera

420 - 1º lugar - Leonardo Lombardi e Rodrigo Luz

Dingue – 1º lugar - Guilherme Pereira e Ana Carolina Ribeiro

Star – 1º lugar - Carlos Dohnert e Gustavo Kunze

e ICrJ
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Copa da 

TorNeIo  INTerNo
 A 5ª etapa do Torneio Interno da Flotilha Zé Carioca foi realizada no 
segundo fi nal de semana de setembro e reuniu 11 veteranos e 6 estreantes na 
raia. Ela ainda serviu como aquecimento para o Campeonato Estadual que o 
ICRJ realizou no mês passado.
 O pódio dos veteranos nesta etapa fi cou assim: em 1º lugar Pedro Ma-
dureira, seguido por Stefano Geronimi e Mathias Mirow. Já na categoria estre-
antes, João Salles levou a melhor seguido por Caio Nogueira e Erick Lopes. 

 A regata em homenagem ao 
ex-vice-comodoro Alberto Ravazzano 
foi disputada em 4 regatas durante os 
dias 3 e 4 de outubro. As classes Sni-
pe, Star e J70 foram para a água no 
sábado com vento Nordeste, devido à 
frente fria que se aproximava, fazendo 
o percurso barla-sota. Já no domingo, 
a chuva perdurou toda a prova com 
vento sul.
 Pelo segundo ano consecu-
tivo, Lars Grael e Samuel Gonçalves 
foram os campeões na classe Star. Na 
Snipe, também repetindo a classifi ca-
ção do ano passado, o Contra-Como-
doro Helio Lyra e seu proeiro Th iago 
sagraram-se campeões.
 Como de costume, após a 
competição, os velejadores se reuni-
ram em frente ao hangar 3 para con-
fraternizar com lanhe e bebidas.

1º Lugar na classe Snipe - Helio Lyra e Th iago

1º Lugar na classe Star - Lars Grael e Samuel Gonçalves

Taça aLBerTo 
raVaZZaNo

TorNeIo  INTerNo
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VELA - NOVEMBRO 2015

Data Regata Classes

7 Taça Bruder HPE, J24, R22, Laser
Snipe, Finn, Star e RS:X

8 Taça Jorge Zarif HPE, J24, R22, Laser
Snipe, Finn, Star e RS:X

13 a 15 Taça Royal Thames Star

13 a 15 Campeonato Estadual Finn

14 a 15 Torneio Interno FZC (6ª etapa) Optimist
20, 21, 22

28 e 29 35º Campeonato Brasileiro Ranger 22

 O campeonato mais importante do projeto 
Vela Jovem no Brasil rolou de 4 a 7 de setembro no 
Yacht Clube Santo Amaro, em São Paulo, reunindo 
mais de 70 atletas de oito estados brasileiros com ida-
de até 18 anos. 
 Na 420, o primeiro lugar ficou com Leonar-
do Lombardi e Rodrigo Luz, do ICRJ. Em terceiro 
lugar, ficaram Iagor Franco e Felipe Toledo, seguidos 
pela dupla feminina Clara Penteado e Marina Issler 
Rittscher.
 No Laser Radial, Ricardo Luz faturou o tí-
tulo de campeão. Já na 29er, Gustavo Abdulklech e 
Richard Hilbert ficaram com a medalha de bronze. 
E, na classificação por clubes, o Iate Clube do Rio de 
Janeiro venceu como o melhor clube de Vela Jovem 
do país!

Copa da 

Fe
lip

e C
as

te
lla

ri

 Todos os excelentes resultados são prova da 
qualidade e dedicação de nossos jovens velejadores 
que se despontam no cenário jovem e prometem ou-
tras tantas vitórias no futuro. O ICRJ parabeniza to-
dos pelo alto desempenho.

Juventude
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 Na noite do dia 29 de setembro, o Salão Nobre 
recebeu a cerimônia de premiação dos Torneios Open 
25, 1º e 2º Torneio Open com Iscas Artificiais e Pesca 
Costeira. Após uma boa temporada de pesca, os pesca-
dores tiveram uma folguinha do mar para curtir a noite 
entre amigos.
 Na premiação do 48º Torneio Anual de Pesca 
Costeira do ICRJ, o destaque foi para o hexacampeonato 
da equipe Pisces. Em segundo lugar ficou a equipe Jenny 
e em terceiro, a equipe Ponta Firme. Todas elas prestigia-
ram o evento e receberam a premiação.
 Já no Open 25, a equipe Release recebeu pela 
sexta vez consecutiva o troféu de campeã da competição. 
Além deste, ela também levou para casa o troféu Chal-
lenge Open 25. A equipe Guess, vice-campeã na disputa, 
também acumulou premiação na noite e levou o troféu 
Onda Azul. Em terceiro lugar, a equipe Galática tam-
bém compareceu para receber a sua premiação. Na classe 
Evolving, a equipe Ninkasi foi a grande vitoriosa.
  No 1º Torneio Open com Iscas Artificiais, a 
equipe Aversa ficou com o 1º lugar e com o troféu Onda 
Azul. Em seguida, a equipe Ponta Firme ocupou a vice-
-liderança e a Release terminou em 3º lugar. A maior 
peça do torneio foi uma Corvina de 3.750 kg capturada 
por Evandro Soares da equipe Guess.
 Já no 2º Open com Iscas Artificiais, a Release sa-
grou-se campeã  e ainda teve a maior peça capturada pelo 
pescador Almir, um Pampo de 2.770 kg. Em segundo 
lugar, mais uma vez ficou a equipe Ponta Firme e com a 
medalha de bronze, a equipe Galática fechou o pódio.
 O ICRJ parabeniza a todos os participantes e à 
Diretoria de Pesca por mais uma etapa concluída com 
sucesso. Que venha 2016!

PREMIAÇÃO
COSTEIRA
E OPENS

Equipe Jenny - Vice-Campeã no Torneio de Pesca Costeira

Equipe Pisces - Hexacampeã do Torneio de Pesca Costeira

Equipe Ponta Firme - Release - 3º Lugar no Torneio de Pesca Costeira com o 
Presidente do Conselho Ruben Dinard
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Equipe Ninkasi - Campeã na classe Evolving do Torneio Open 25 com o 
Antônio Carlos Bento Ribeiro

Equipe Release - Hexacampeã do Torneio Open 25, Challenge e campeã do 2º 
Torneio de Open com Iscas Artificiais com o Diretor de RH Liège Melo

Equipe Guess - Vice-Campeã do Torneio Open 25 e campeã do troféu Onda 
Azul com o Contra-Comdoro Helio Lyra Jr 

Equipe Ponta Firme - Vice-Campeã do 1º e do 2º Torneio Open com Iscas 
Artificiais e com Luiz Carlos Bulhões

Equipe Aversa - Campeã do 1º Torneio Open com Iscas Artificiais e campeã do 
troféu Onda Azul com Mauro Moreira

Equipe Galática - 3º lugar no Torneio Open 25 e no 2º Torneio Open com 
Iscas Artificiais com o Contra-Comodoro Hélio Lyra Jr.
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PESCA - NOVEMBRO 2015

Data Torneio Local
14 53º Torneio Anual de Peixes de Bico - 1ª Etapa ICRJ
14 14º Torneio Anual de Peixes de Oceano - 1ª Etapa ICRJ
28 53º Torneio Anual de Peixes de Bico - 2ª Etapa ICRJ
28 14º Torneio Anual de Peixes de Oceano - 2ª Etapa ICRJ

 Começou mais um Torneio 
Marlin Rio. Em sua 19ª edição, a com-
petição reuniu 17 equipes na primeira 
etapa realizada em 26 de setembro. Nes-
sa 1ª etapa, a equipe Jenny, do Coman-
dante Victor Adler, Eliseu Soares Filho, 
Evandro Soares e Paulo César Picorelli 
terminou como campeã. 
 Em segundo lugar ficou a 
equipe Thunder Sea /Abi de Deus do 
Comandante Helio Marques, Carlos 
Eduardo Assad, Matheus Assad e Luiz 
Pinheiro. E, a equipe Perfeita Star do 
Comandante Eduardo Castro, Marcelo 
Rodrigues, Erich Baumeier, Alberto Fa-
ria, Luiz André Rodrigues e André Fir-
mes ocupou a terceira colocação.
 A Jenny ficou em primeiro mes-
mo tendo liberado peixe após a Thunder 
Sea/Abi de Deus devido ao critério de 
desempate do torneio. Pois, quem pesca 
com a linha mais fina fica na frente, in-
dependente do horário de liberação.
 Já no Torneio de Abertura, 
embora tenha empatado em pontos, o 
critério de desempate é o horário, inde-
pendente da espessura da linha utilizada. 
Quem libera o peixe primeiro, fica na 
frente. Baseado neste critério, a campeã 
foi a equipe Thunder Sea /Abi de Deus. 
Na segunda colocação ficou a equipe 
Jenny e em terceiro lugar a equipe Per-
feira Star.

Torneio Marlin rio e abertura

Comandante Danilo Palmer da Equipe Maloha  e  o Diretor de Pesca Evadro Soares

1ª Etapa do Torneio Marlin Rio - Beni, Eliseu Soares Neto, Fábio Bergman, Marcos Lips, Eurico 
Soares, Evandro Soares e Eliseu Soares Filho

pesca

NOVO
PINguIM
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 A reinauguração do Bar dos Pinguins aconte-
ceu na noite do dia 30 de setembro com um coque-
tel oferecido para convidados. A obra de revitalização 
transformou o simples bar para churrasco em um espaço 
para eventos descontraído e elegante. A decoração para 
a recepção de reinauguração foi feita pela Cass Artes & 
Eventos, da sócia Giovanna Cassano.
 Estiveram presentes: o Comodoro Paulo Fabia-
no, o Vice-Comodoro Dioclecio Dantas de Araujo Fi-
lho, o Contra-Comodoro Hélio Lyra Jr., o Presidente 
do Conselho Ruben Dinard, a Vice-Presidente do Con-
selho Joisete Del Vecchio, o 1º Secretário do Conselho 
Roberto Rapoport, além de Diretores, Assessores e de-
mais Conselheiros.
 O Comodoro proferiu algumas palavras no mo-
mento solene do evento e convidou a Sra. Sandra Di-
nard e a pequena Maria Clara Soares, juntamente com a 
sua mãe Ana Paula, para desfazer o laço da fita simbólica 
na reinauguração.

Comodoro Paulo Fabiano, 1º Secretário do Conselho Roberto Rapoport, 
Conselheiro Consultor Jorge Carneiro e o Ouvidor do Clube Haroldo Lorena

O arquiteto Alexandre Barroso e sua esposa Patrícia

Sra. Sandra Dinard, a pequena Maria Clara Soares e sua mãe Ana Paula na 
reinauguração do Bar dos Pinguins

Novo
PiNguim

Wellington Barros, Comodoro Paulo Fabiano, Vice-Presidente do Conselho 
Joisete Del Vecchio, Andreas Wengert e Carlos Jardim
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 Mais um ano se passa e o 
tango invade o Salão Marlin Azul 
do Iate Clube. No próximo dia 
7, o evento “Noches de Buenos 
Aires” chega à sua sexta edição 
mantendo o alto nível das apre-
sentações de músicos e dançarinos 
argentinos e brasileiros, no melhor 
tango possível. Os convites já estão 
sendo vendidos na Gerência Social 
por R$ 60,00 (sócio) e R$ 80,00 
(convidado de sócio).

Noches de Buenos aires 

SÓ FLoreS
 Comemorando a chegada da estação mais flori-
da do ano, o show com a banda Celebrare, na Pérgula 
da Piscina em 18 de setembro, abriu a primavera em 
grande estilo. Os sócios e seus convidados lotaram o 
espaço e a pista de dança durante toda a apresentação 
da banda com os hits mais famosos da dance music.
 Contudo, o sucesso do evento não se fez somen-

te com os hits. Além do show, a gastronomia oferecida 
foi de dar água na boca e deixou todos bem alimen-
tados para cair na dança. E, quando os pés já estavam 
cansados, os convidados puderam usufruir das massa-
gens relaxantes e brindes no espaço criado pela equipe 
Relax Lounge. Em resumo, foi um sucesso do início ao 
fim!

5
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Fixa
proGraMaçÃo SoCIaL

Novembro

Espetáculo Frozen Experience, 
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 15h.

Tributos - Luiza Sales canta Rita Lee 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

28

17

28

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 - André Mendes e Roberto Simões em Tributo a Flauta 
Transversa, No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.14

Bazar de Natal do Instituto Refazer, 
no Salão Marlin Azul, das 12h às 20h.17
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Noches de Buenos Aires 6, no Salão Marlin Azul, às 20h.

Música no Museu - Duo Scott Pool (Fagote) e Fernanda 
Canaud (Piano) - No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.
Paulo Midosi e Haroldo Cazes  convidam Tino Jr. (Flautista e 
saxofonista). No Bar Temático, às 19h.

07

 Let it Go, Let it Go… Quem nunca ouviu esta 
música, que atire a primeira bola de neve! 
 Brincadeiras à parte... Ana, Elsa, Olaf, Kristoff 
e Hans chegam ao ICRJ para uma apresentação teatral 
da tão famosa aventura congelante dos Estúdios Dis-
ney, no sábado, dia 28 de novembro. 
 O musical que encantou crianças e adultos nos 
últimos tempos será encenado no Centro Cultural Ga-
briel Villela, às 15h. Os convites já podem ser adquiri-
dos na Gerência Social. O valor unitário do ingresso é 
de R$ 15,00 e cada título poderá comprar no máximo 
quatro unidades. Garanta já o seu!

FROZEN experienceFROZEN experience

 O Pedal ICRJ chega à sua quinta edição no 
dia 21 de novembro em parceria com o grupo BM-
BIKERS, que completa a sua oitava edição de passeio 
ciclístico. O trajeto orientado pelo experiente grupo 
percorre vários pontos turísticos da Zona Sul até a Bar-
ra da Tijuca.
 O encontro dos participantes será no portão 3 
do Clube, com saída às 8h. A previsão de retorno é às 
17h. Este evento é aberto e gratuito a qualquer sócio 
que tenha uma bike e muita disposição. 

pedal ICrJ5º 

social
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VANILLA SKY
DIA: 01/11 
DOMINGO
ELENCO: William 
Mapother, Tom Crui-
se, Penélope Cruz, 
2002 (EUA), 146 
min – Suspense (14 
anos).

David Aames, vivido por Tom Cruise, é um 
jovem bonito e rico que herdou o império de 
comunicações NYC após a morte de seu pai. 
Ele é o editor da revista e vive como um play-
boy e, ao conhecer Sofia, se apaixona. David 
sofre um terrível acidente de carro provocado 
por sua amante ciumenta Julie e a sua vida 
muda por completo. O mundo de David 
transforma-se em uma série de suspeitas, so-
nhos e desentendimentos. Ele sobrevive, mas 
fica com o rosto totalmente desfigurado. Ele 
entra em coma, ficando neste estado por três 
semanas. Repentinamente realidade e fanta-
sia se confundem de forma assustadora.

A DELICADEZA
DO AMOR
DIA: 06/11 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Audrey 
Tautou, François Da-
miens, Bruno Todes-
chini , 2012 (França), 
108 min – Romance 
(12 anos).

Nathalie é jovem, bo-
nita, tem um casamento perfeito e leva uma 
vida tranquila, com tudo no lugar. Contu-
do, seu marido morre em um acidente e seu 
mundo vira de cabeça para baixo. Para supe-
rar os momentos tristes, ela decide trabalhar 
muito e, em um momento de descontração, 
beija um colega de trabalho.  Os dois acabam 
querendo se conhecer melhor e redescobrir o 
prazer de viver com um amor recém-desco-
berto. O filme é uma doçura...

NÃO OLHE 
PARA TRÁS
DIA: 07/11 
SÁBADO
ELENCO:  Annette 
Bening, Melissa Be-
noist, Bobby Can-
navale, 2015 (EUA), 
106 min – Comédia, 
Drama (14 anos).

Danny Collins é um músico popular, que 
vive há mais de 30 anos sem compor uma 
música sequer. Apenas reprisando os seus 
maiores sucessos. Cansado da rotina de dro-
gas e excessos, um dia por acaso, descobre 
uma carta que John Lennon escreveu para ele 
há décadas e que ele nunca recebeu. Inspira-
do pelas palavras do famoso músico, Danny 
decide interromper a carreira e procurar seu 
filho já adulto, que ele nunca conheceu. Em 
alguns momentos Al Pacino toca os corações.

QuANDO MEuS 
PAIS NÃO ESTÃO 
EM CASA
DIA: 08/11 
DOMINGO
ELENCO: Yann 
Yann Yeo, Tianwen 
Chen, Angeli Baya-
ni, 2015 (Singapura), 
99 min – Drama (12 
anos).

A rotina da família Lim é modificada com a 
chegada de Terry, empregada doméstica que 
foi para a cidade sonhando com uma vida 
melhor. Encarregada de cuidar do filho do 
casal, ela desenvolve uma relação íntima com 
o menino cumprindo o papel de mãe.

ELSA E FRED
DIA: 13/11 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Shirley MacLaine, Christopher 
Plummer, Marcia Gay Harden, 2014 (EUA), 
104 min – Romance, Comédia (10 anos).

Elsa é uma mulher de idade que vive sozinha. 
Um dia, ela comete uma barbeiragem ao sair 
com o seu carro e quebra os faróis do carro 
da filha de seu vizinho. Depois de muita bri-
ga chegarão a conclusão de quem vai pagar 
o prejuízo. Acabarão se envolvendo, mesmo 
tendo temperamento diferentes, e vivendo 
um amor tardio com final feliz. 

A PELE DE VÊNuS
DIA: 14/11 
SÁBADO
ELENCO: Emma-
nuelle Seigner, Ma-
thieu Amalric, 2015 
(França), 93 min – 
Drama (14 anos).

Depois de um longo 
dia num teatro pari-

siense, testando atrizes para a peça que vai di-
rigir, Thomas está irritado com o baixo nível 
das atrizes que ele acabou avaliar. Entre elas, 
Vanda, que de saída faz um jogo de sedução 
com ele, mas o convencerá logo que ela é a 
escolhida. (O filme é inspirado em uma obra 
de Sacher Masoch, um famoso autor de tea-
tro alemão).

O MuNDO - SHI-
JIE
DIA: 15/11 
DOMINGO
ELENCO: Tao 
Zhao, Taisheng 
Chen, Jue Jing, 
Zhong-wei Jiang, 
2004 (China, França 
e Japão), 140 min – 
Drama (12 anos).

Tao e Taisheng formam um casal de jovens 
chineses que trabalham no Beijing World 
Park, um parque de diversões gigantesco onde 
os visitantes podem ver réplicas dos monu-
mentos como Taj Mahal, Torre Eiffel, Praça de 
São Marcos, Big Ben e das Pirâmides do Egito 
entre outros, sem sair de Pequim. O filme não 

PROgRAMAÇÃO DO CINEMA - NOVEMBRO
Sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcellos
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O CAVALEIRO 
DO TELHADO 
E A DAMA DAS 
SOMBRAS
DIA: 28/11 
SÁBADO
ELENCO: Juliet-
te Binoche, Olivier 
Martinez, François 
Cluzet, 1996 (Fran-
ça), 125 min – Dra-

ma, Romance (12 anos).

Sul da França, Séc. XIX. Um jovem oficial 
italiano, idealista e fugitivo do exército fran-
cês, tenta voltar ao seu país. A seu redor, uma 
epidemia causa pânico e extermina com 
tudo. Ele tenta se manter vivo e suas chan-
ces aumentam quando encontra uma bela e 
enigmática mulher. Ela também está em fuga 
e em busca de um misterioso marido desa-
parecido.
Esta produção francesa caríssima foi indicada 
em dez categorias no prêmio Cesar Awards 
(o Oscar francês). Levou dois: Melhor Foto-
grafia e Melhor Efeitos Sonoros. O filme é 
belíssimo.

NA CALADA 
DA NOITE
DIA: 29/11 
DOMINGO
ELENCO: Roy 
Scheider, Meryl Stre-
ep, Jessica Tandy , 
1982 (EUA), 93 min 
– Drama (12 anos).

O psiquiatra Sam 
Rice, acostumado 

aos mais diferentes casos, sempre pauta seu 
trabalho pela ética e jamais deixou que qual-
quer assunto a respeito de seus pacientes fos-
sem divulgados. Ele só não contava que se 
envolveria com a misteriosa e atraente Brook, 
ex-amante de um paciente seu que fora assas-
sinado. Sam passa a desconfiar que Brooke 
pode ter sido a assassina. 
“Robert Benton, o diretor, faz aqui uma bo-
nita homenagem ao diretor Alfred Hitcho-
ck”.

O PALÁCIO 
FRANCÊS
DIA: 22/11 
DOMINGO
ELENCO: Thierry 
Lhermitte, Raphaël 
Personnaz, Niels Ares-
trup, 2014 (França), 
113 min – Comédia 
(12 anos).

Arthur Vlaminck é um jovem recém-forma-
do na Escola Nacional de Administração de 
Paris. Estava desempregado, quando é cha-
mado para trabalhar no Ministério das Re-
lações Exteriores a serviço do ministro Ale-
xandre Taillard. Arthur recebe a missão de 
montar os discursos do ministro, mas logo 
notará que esta tarefa não será nada fácil. “O 
Palácio Francês” satiriza figuras do mundo 
real. 
(O filme possui aquele bom humor francês 
que todos gostam. É uma risada atrás da ou-
tra e exige atenção para não se perder na tra-
ma. A fotografia é muito bonita, a música é 
perfeita e palmas para o engraçadíssimo ator 
principal Thierry Lhermitte).

PRAZERES DES-
CONHECIDOS
DIA: 27/11 - SEX-
TA-FEIRA
ELENCO: Zhao 
Wei Wei, Wu Qiong, 
Zhao Tao, 2002 
(Coréia do Sul, Fran-
ça, Japão e China), 
112 min – Comédia 
Dramática (14 anos).

 
Xiao Ji e Bin Bin são preguiçosos e desempre-
gados. Aos 19 anos, eles não possuem nenhu-
ma perspectiva de emprego ou motivação. 
Os dois passam o dia jogando conversa fora 
e passeando pelos lugares na tentativa de dar 
significado para suas vidas. Como jovens, eles 
lutam pela liberdade individual e a respon-
sabilidade social em uma nova China, mais 
capitalista e urbana.
 

é um documentário, pois tanto mostra as be-
lezas do local como conta a vida dos bailarinos 
que lá vivem. (Este filme faz parte do grupo 
de filmes interessantíssimos que nos chegaram 
da República Popular da China nos últimos 
anos).

FACES DA 
VERDADE
DIA: 20/11 
 SEXTA-FEIRA 
ELENCO: Matt 
Dillon, Kate Beckin-
sale, Vera Farmiga, 
2008 (EUA), 108 
min (16 anos).

Rachel é uma jovem jornalista política que 
trabalha no maior jornal da capital dos Esta-
dos Unidos. A sorte bate em sua porta quan-
do ela obtém informações seguras sobre um 
escândalo sem precedentes que irá abalar a 
estrutura do atual governo americano. O go-
verno decidido de onde a informação vazou, 
obriga Rachel a revelar sua fonte. Ela recusa 
não quer trair seus princípios e enfrentará um 
duro julgamento, podendo até ser presa.

WHIPLASH
DIA: 21/11 
SÁBADO
ELENCO: Miles 
Teller, J.K. Simmons, 
Paul Reiser , 2015 
(EUA), 107 min – 
Drama, Musical (12 
anos).

Andrew Neyman tem 19 anos e sonha em ser 
o melhor baterista de jazz de sua geração, mas 
a concorrência é muito grande. Seu objetivo 
é tocar nas orquestras lideradas por Terence 
Fletcher, um professor rigoroso e exigente. 
Quando isso acontece, Andrew começa a 
ultrapassar todos os seus limites, inclusive 
tomando atitudes que jamais imaginou arris-
cando-se a perder sua namorada e sua saúde.

cinema
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 Desde o outubro e até o final deste mês, o Parquinho estará fechado para realização de manutenção periódica 
para que as nossas crianças possam usufruir, da melhor maneira possível, o espaço dedicado à elas. Sendo assim, sua 
reabertura e as atividades de animação voltarão ao normal em dezembro.

Manutenção no Parquinho

 No último dia 24 de setem-
bro, o salão de Bilhar do Clube re-
cebeu as duplas Peter King e Ronal-
do Simão contra Carlos Eduardo e 
Fernando Gioia. Ao final da disputa, 
Peter e Ronaldo sagraram-se campe-
ões no Torneio de Duplas do ICRJ 
2015. Já a dupla João Gabriel e Fer-
nando Ramos, garantiram a meda-
lha de bronze no torneio. Parabéns!

dupLa dINâMICa

Confira abaixo a programação das 
próximas competições: 

9/11 - 4ª Etapa do torneio Ouro
23/11 - 2ª Etapa do torneio Handcap
30/11 - 2ª Etapa do Torneio Six-Red

Final de duplas: Fernando Gioia e Carlos Eduardo, Ronaldo Simão e Peter King

Desde o dia 1º de novembro, a Sauna está praticando novos valores nos 
serviços oferecidos. Segue abaixo os itens discriminados:

reajustes na Sauna

E caso, seja solicitado roupão de banho e/ou toalha adicional, haverá 
custo extra de R$ 2,00.

ATIVIDADE SÓCIO CONVIDADO
Sauna R$ 7,00 R$ 20,00
Massagem R$ 40,00 R$ 80,00
Shiatsu R$ 50,00 R$ 100,00

ESCOLINHA DE FuTSAL

Se você tem alguma dú-
vida, sugestões, elogios 

ou reclamações, entre em 
contato com a ouvidoria 

do ICRJ através do e-mail 
ouvidoria@icrj.com.br ou 
do site do clube www.icrj.
com.br e fale com o ouvi-

dor Haroldo Lorena.

OuVIDORIA
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   A partir deste mês, O 
ICRJ estará repas-

sando a cobrança 
do valor adi-
cional da ban-
deira tarifária 

referente ao uso de energia dos 
proprietários de box, vaga e con-
cessionários. Esta arrecadação per-
manecerá durante todo o período 
que a empresa distribuidora de 
energia (LIGHT) continuar re-
alizando a tarifação na conta do 
Clube.

Bandeira 
tarifária

aula de Gastronomiaaula de Gastronomia
 Se você está planejando dar 
uma caprichada no jantar para uma 
pessoa especial, este mês a aula de gas-
tronomia é pra você! O tema escolhido 
pela chef Lorena para a aula do dia 12 
de novembro é “Um jantar para im-
pressionar”. Reserva sua vaga na ge-
rência Social.

reSTauraNTe

Entrada
Salmorejo Espanhol com Pan con Toma-

te e Tomatinho Defumado

Prato
Pasta ao Molho de Vodca, Salmão e Ovas

Sobremesa
Mousse de Chocolate Praliné

iate news

 A partir do dia 14 de novembro, o ICRJ irá abrir mais uma opção de 
esporte para a garotada. A Escolinha de Futsal, ministrada pelo professor Bru-
no Correia, acontecerá todos os sábados na quadra poliesportiva. As turmas 
foram separadas em três categorias para que cada grupo consiga aproveitar ao 
máximo as aulas. São elas:

CATEgORIA HORÁRIO

SUB - 5/7 ou Iniciação 8h às 9h
SUB - 8/10 ou Pré-Mirim 9h30 às 11h
SUB - 11/14 ou Mirim e Infantil 11h30 às 13h

 As inscrições devem ser feitas somente na secretaria da EDN. Caso 
tenha alguma dúvida ou queira saber mais, entre em contato diretamente com 
o professor através do e-mail futsalicrj@gmail.com.

ESCOLINHA DE FuTSAL

   A partir deste mês, O 
ICRJ estará repas-

sando a cobrança 
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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.

 Nos dias 21 e 22 de novembro, a EDN congratula os novos velejado-
res do ICRJ na formatura dos cursos de vela para fechar o ano com chave de 
ouro. No sábado, como de costume, será realizada a formatura dos cursos de 
laser, dingue, windsurfe e outros em frente à EDN a partir das 14h.
 No domingo, será a cerimônia da turma 85 do curso de Optimist, 
entre outros, em frente ao Cais da Bandeira às 11 horas. Como já virou tra-
dição, teremos apresentação da banda de música do 1º Distrito Naval. Venha 
prestigiar!

ForMaTura

preparem-se! 
 A Colônia de férias de verão da EDN está chegando! Em janeiro 
de 2016 teremos mais uma edição da colônia mais aguardada do Rio de 
Janeiro. Garanta já a vaga do seu filho! Mais informações você encontra 
na secretaria da EDN.

Férias de
Janeiro

NOTINHA: 
Aulão de Yoga no dia 28 de 
Novembro, ministrado pelo 
professor Pedro Paravyoma.

Obs.: Os interessados nos aulões 
deverão entrar em contato com 
a secretaria da EDN, para fazer o 
agendamento.

Reserve pelo site intercityhoteis.com.br 

usando o promocode PROMOVIPICRJ. 

intercityhoteis.com.br

Fone: (21) 2741.4000

reservas.teresopolis@intercityhoteis.com.br

O hotel Intercity Teresópolis
oferece 20% OFF para sócios
do Iate Clube Rio de Janeiro. 

Rua Rui Barbosa, 611

Bairro Agriões - Teresópolis - RJ

DESCUBRA UMA

NOVA ROTA DE

INTERCITY TERESÓPOLIS

vantagens exclusivas
EM TERESÓPOLIS.

*Exclusivo para reservas pelo site da Intercity, mediante disponibilidade. Promoção não cumulativa, pessoal, intransferível e sujeita a alteração sem 
aviso prévio. Benefício válido para reservas com check-in até 31/01/16, exceto para períodos de alta ocupação e grandes eventos. Obrigatória a 

identificação dos sócios no ato do check-in para validação do desconto.
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 4.318.454,07 Fornecedores 1.785.134,33
Contas a receber - sócios 4.504.718,33 Adiantamentos para eventos sociais 659.222,13
Outras contas a receber 1.827.524,95 Salários e encargos a pagar 1.893.923,65
Estoques 690.698,28 Impostos e taxas a recolher 682.753,10
Adiantamentos 312.387,27 Outras contas a pagar 197.455,28
Outros ativos circulantes 371.640,74

12.025.423,64 5.218.488,49

Não Circulante Não Circulante
Processos judiciais Cedae 6.523.537,33 Processos judiciais Cedae 6.523.537,33        
Processos judiciais 481.895,18 Provisão para contingências 1.804.575,53

7.005.432,51 8.328.112,86

Investimentos eventuais 601.748,27 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 853.433,33 Patrimônio social 37.496.891,14
Imobilizado 37.539.087,27 Reservas livres 280.553,02

38.994.268,87 Reservas vinculadas 3.641.832,10
Reservas patrimoniais 1.222.176,61
Superávit/(Déficit) do exercício 1.837.070,80

44.478.523,67

TOTAL DO ATIVO 58.025.125,02 TOTAL DO PASSIVO 58.025.125,02

RECEITAS R$ DESPESAS R$

Clube 15.785.846,26 Clube 14.164.090,26
Restaurante 6.227.776,53 Restaurante 6.102.319,98
Convés 893.673,90 Convés 803.815,65

TOTAL DAS RECEITAS 22.907.296,69 TOTAL DAS DESPESAS 21.070.225,89

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 2,30 Fevereiro de 2016
Setembro de 2015 Março de 2016

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

Balancete Sintético - agosto/15

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

RESULTADO ACUMULADO - ABRIL A AGOSTO/15
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2015 2014 2015 x 2014
CLUBE 230.086,01 46.243,60 183.842,41
RESTAURANTE 145.240,45 90.823,42 54.417,03
CONVÉS 47.668,89 10.540,46 37.128,43
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS 422.995,35 147.607,48 275.387,87

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS * 312.000,00 312.000,00 0,00

RESULTADO OPERACIONAL 110.995,35 -164.392,52 275.387,87

2015 2014 2015 x 2014
CLUBE 1.621.756,00 264.475,62 1.357.280,38
RESTAURANTE 125.456,55 -352.463,33 477.919,88
CONVÉS 89.858,25 20.495,39 69.362,86
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO 1.837.070,80 -67.492,32 1.904.563,12

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS * 1.544.000,00 1.544.000,00 0,00

RESULTADO OPERACIONAL 293.070,80 -1.611.492,32 1.904.563,12
* Receitas de concessionárias, aluguéis de dependências sociais e taxa de transferência de títulos.

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

balancete 

anos
20 




