
w
w

w
.ic

rj
.c

om
.b

r 
 | 

 B
ol

et
im

 - 
M

ar
ço

 2
01

6 
 | 

nº
 3

3

 SOCIAL
Erasmo Carlos no 

aniversário do ICRJ



2



3

SumárioSumário
Nota do Editor ................................................................. 4
Homenagem a Helio Barroso .............................................. 4 
Edital de Convocação  ........................................................ 5 
Eleições 2016 ..................................................................... 6 
Brasileiro de Laser ............................................................. 10
Copa Brasil de estreante ................................................... 11 
Burguer Race .................................................................... 11 
Copa Verão ..................................................................... 12
Calendário da Vela ............................................................. 12 
Horários da Sede ............................................................. 13
Cabo Frio Marlin Invitational ............................................ 14
Caça Submarina .............................................................. 15
Aniversário do ICRJ ........................................................... 16
Mini Folia ........................................................................ 16
Programação Social ......................................................... 17 
Cinema ............................................................................ 18 
Colônia de Férias ......................................................... 19
Aula de Gastronomia ...................................................... 20
Balancete ......................................................................... 22
Iate News ........................................................................ 22

Comodoria
 COMODORO 

Paulo Fabiano Ferreira 

VICE-COMODORO 
Dioclecio Dantas de Araujo Filho

 
CONTRA-COMODORO 
Hélio Lyra de Aquino Junior

Divulgação

GERENTE DE COMUNICAÇÃO 
José Benicá 

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 
Wanessa Torres

 
DESIGNER
Tiago Pereira

ESTAGIÁRIA
Jade Tassi

ACERVO CULTURAL
Raphael Alcides

FOTÓGRAFOS 
Cláudio Macedo

Paulo Vitor
Marcelo de Mattos

Paulo Sérgio dos Anjos
Fred Hoffmann

Christiano Lobão
Vicente Barreto

Foto de Capa: Gisele Delazeri

Use o código ao lado para baixar o boletim 
para seu tablet ou smartphone.

IMPRESSÃO
Grupo Smart Printer 

(22) 2654-1112

TIRAGEM
3.300 exemplares

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

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

ENDEREÇO E TELEFONES DAS SUBSEDES:



4 editorial

 É com imenso pesar que lamen-
tamos o falecimento do benemérito e ex-
-Comodoro Helio Barroso no dia 15 de 
fevereiro de 2016. Em sua longa trajetória 
no Iate Clube, Helio Barroso exerceu di-
versas participações administrativas, tais 
como: Comodoro, Contra-Comodoro, 
Presidente e Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo, Presidente da Assembléia Ge-
ral e Presidente da Comissão Especial que 
desenvolveu o plano Iate Milênio.
 Tornou-se associado em 1958 e 
desde 1970 vinha atuando como Conse-
lheiro no ICRJ. Em março de 2009, foi 
nomeado sócio Benemérito por toda a sua 
dedicação e serviços prestados em favor do 

Clube ao longo dos anos. Dedicou-se, por 
toda a sua vida à pesca esportiva e desde 
1967 vinha participando dos torneios or-
ganizados pelo Iate Clube.
 Entre outros feitos, foi o respon-
sável pela criação e construção do ancora-
douro hoje chamado “Marina do Jarrão”, 
cujo entorno é agora área de preservação 
ambiental. Além disso, conduziu a reforma 
de conteúdo do atual Estatuto Social e Re-
gimentos Integrados do Iate Clube do Rio 
de Janeiro.
 Helio Barroso também se dedicou 
à literatura. Foi autor dos livros: “Na Praia 
da Saudade - A história do Iate Clube do 
Rio de Janeiro”, “Pescando com o ICRJ” e 

HOMENAGEM A HELIO BARROSO

“Tempos da Pesca” sempre retratando sua 
admiração pelo ICRJ e sua grande paixão 
– a pesca.
 Com essa singela homenagem, 
gostaríamos de lembrar o grande homem 
que deixará sua marca eternamente na his-
tória deste Clube e na memória de quem o 
conheceu.

 O mês de março 
chega com grande expectativa para a 
realização das eleição que vai nomear 
novos conselheiros efetivos e suplen-
tes que irão atuar durante os próxi-
mos quatro anos. Nesta edição, você 
vai conferir o edital de convocação, 
todas as normas e procedimentos 
para os candidatos e um passo a passo 
de como votar no próximo dia 15.
 Infelizmente, neste mês tam-
bém comunicamos o falecimento e 
prestamos nossa homenagem ao só-
cio benemérito e ex-Comodoro He-
lio Barroso no dia 15 de fevereiro de 
2016. 
 Na seção da Vela, começamos 
mostrando as regatas de janeiro com 
o Campeonato Brasileiro de Laser 
que, pelo segundo ano consecutivo, 
foi realizado pelo ICRJ. Uma baita 
responsabilidade! 
 Em seguida, contamos um 

pouquinho como foi o Brasileiro de 
Snipe que aconteceu na Bahia e o de-
sempenho dos nossos velejadores re-
presentantes no campeonato.
 Além disso, tivemos a estreia 
da regata Burguer Race e o Campeo-
nato Brasileiro de Optimist que rolou 
no Iate Clube de Santa Catarina entre 
os dias 08 e 17 de janeiro, com a par-
ticipação de 10 estados. 
 Já na Pesca, mostraremos 
como foi o 23º Cabo Frio Marlin 
Invitational que teve recorde de cap-
tura de Marlins Azuis por equipes 
participantes. Fora das dependências 
do Clube, confira o desempenho dos 
nossos pescadores que participaram 
do Torneio Comemorativo de Ani-
versário no Clube Marimbás.
 No Social, temos a chamada 
para a festa de aniversário de 96 anos 
do Iate Clube, que vai contar com 
show do Erasmo Carlos no dia 19 de 

março, na Pérgula da Piscina. Falan-
do em festa, também mostraremos 
como foi a festa de carnaval infantil 
que aconteceu no Parquinho, no final 
de janeiro. 
 Além disso, você também vai 
ter o registro do encontro do Contra-
-Comodoro Helio Lyra Jr. com o Pre-
sidente da ISAF em evento organiza-
do pela CBVela.
 Na EDN, você vai conferir 
tudo sobre a edição de verão da fa-
mosa Colônia de férias do ICRJ e os 
cursos regulares que estão com inscri-
ções abertas. 
 Na parte do Restaurante, te-
mos agendada a próxima aula de gas-
tronomia para o dia 31 de março com 
as culinárias Creole e Cajun.

Boa leitura!
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6 eleições 2016

NORMAS GERAIS PARA A ELEIÇÃO DE 2016 
QUADRIÊNIO 2016 / 2020

1. -  DOS CANDIDATOS

1.1 Qualquer Sócio-Proprietário 
ou Sócia-Proprietária que desejar con-
correr, como candidato(a) à eleição, 
deverá atender às normas preconiza-
das no Regimento Complementar da 
Assembleia Geral (RECAG). As ins-
crições estarão abertas na Secretaria do 
Conselho Deliberativo (CD) a partir de 
29 de janeiro de 2016, mediante o pre-
enchimento de formulário padroniza-
do e opção de participação em uma das 
quatro listas referentes aos setores: Vela, 
Pesca e Caça Submarina, Embarcações 
e Social;
1.2 Em 24 de fevereiro de 2016, às 
18:00 horas, encerram-se as respectivas 
inscrições; 

2. - CONDIÇÕES PARA ADMIS-
SÃO DO(A) SÓCIO(A) COMO 
CANDIDATO(A)  Art. 4º RECAG

2.1. Ser maior de 21 anos de idade;
2.2. Tenha, pelo menos, oito anos de 
integração ininterrupta, na data da elei-
ção, como Sócio(a)-Proprietário(a), in-
clusive como Postulante;
2.3. Estar quite com suas obrigações fi-
nanceiras com o Clube;

2.4. O candidato ao Conselho Delibe-
rativo, não pode ser autor de processo 
que envolva a atual Administração do 
ICRJ;
2.5. Os Conselheiros efetivos e su-
plentes, que estejam na metade de seus 
mandatos, poderão se candidatar nesta 
eleição (2016) desde que assinem um 
TERMO DE RENÚNCIA ao restante 
do mandato, no momento da inscrição 
de sua candidatura; 
2.6. Ter a ficha isenta de anotações de-
sabonadoras, pelo menos, nos últimos 
oito anos;
2.7. Os candidatos são agrupados em 
lista única nos setores, com um mínimo 
de 15 candidatos, por setor:
a.  Vela;
b.  Pesca e Caça Submarina;
c.  Embarcação; 
d.  Social.
2.8. Os candidatos somente poderão se 
inscrever em um único setor de sua livre 
escolha;
2.9. Para os setores Vela, Pesca e Caça 
Submarina comprovar vinculação aos 
respectivos esportes, seja como prati-
cante ou ex-praticante, comprovado 
pelo currículo apresentado e, prefe-
rencialmente, representem ou tenham 
representado o Clube em competições;

2.9.1. Para o setor Embarcações, ser 
possuidor de embarcação com pro-
pulsão a motor, ou de motor auxiliar 
de, no mínimo 21 (vinte e um) pés de 
comprimento, com registro válido no 
Clube e na Autoridade Marítima.

3. - PROCEDIMENTOS RELA-
CIONADOS COM A CANDIDA-
TURA

3.1. O número adotado para a iden-
tificação do(a) candidato(a) é o cor-
respondente ao seu título de Sócio(a)-
-Proprietário(a);
3.2. A ficha de inscrição deverá ser pre-
enchida, respondidas todas as questões 
formuladas, e, devolvida à Secretaria 
do Conselho no menor prazo possível. 
Após a devolução, as afirmações ofere-
cidas serão apreciadas pela Secretaria do 
Clube em até 48 (quarenta e oito) ho-
ras, em seguida pela Comissão Eleitoral 
e, depois de aprovadas o(a) candidato(a) 
será convidado(a) a assinar o livro do 
setor pretendido denominado de Regis-
tro de Sócios-Proprietários Candidatos 
a Conselheiros - artigo 4º, parágrafo 4º, 
incisos IV, V, e VI do Regimento Com-
plementar da Assembleia Geral;
3.3. A assinatura no Livro oficializa e 

 No próximo dia 15, o Iate Clube realizará mais 
uma Eleição para eleger novos conselheiros efetivos e 
suplentes que irão atuar no quadriênio 2016/2020. 
 Cada sócio proprietário tem o direito de par-
ticipar da votação que iniciará às 8h e terminará às 
20h do mesmo dia no Salão Marlin Azul. 
 Assim como nas últimas edições, a votação 
será eletrônica, com diversas cabines para agilizar o 
processo de votação e evitar filas. 
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cristaliza a candidatura, tornando invi-
ável, a partir daí, a mudança de setor;
3.4. A Comissão Eleitoral não aprovará 
as fichas quando;
3.4.1. Houver sido assinalado mais de 
um setor pretendido;
3.4.2. Forem apresentadas fichas dife-
rentes, sob títulos diferentes para um(a) 
mesmo(a) Sócio(a)-Proprietário(a);
3.4.3. Houver falsidade nas informa-
ções apresentadas;
3.4.4. Não se comprovar a vinculação 
esportiva apontada;
3.4.5. For oferecida embarcação aquém 
das características restritivas especifica-
das no RECAG (Art. 4º. Inciso VI).

4. - OBSERVAÇÕES

4.1. Aos candidatos dos Setores Vela, 
Pesca e Caça Submarina destaca-se a 
necessidade de anexar às suas fichas um 
currículo sumário a permitir à Secreta-
ria a verificação de sua vinculação ao es-
porte. A falta de anexação do currículo 
pressupõe a inexistência de vinculação, 
obrigando à Comissão Eleitoral a não 
aprovar a respectiva ficha. Justifica-
-se a falta de currículo no caso de o(a) 
candidato(a), sendo Conselheiro(a), 
pretender a reeleição (art. 4º, parágrafo 
3º, do RECAG); 
4.2. Aos candidatos do setor Embarca-
ções pede-se especial atenção à pergun-
ta sobre os dados da embarcação para 
atender ao RECAG, bem assim à apre-
sentação da documentação pertinente;
4.3. Será aceita a inscrição de mais de 
um candidato oferecendo vinculação 
a uma mesma embarcação desde que 
sejam sócios na propriedade, constan-
do os nomes dos Proprietários no TIE 
(Título de Inscrição de Embarcação), e 
que a mesma esteja registrada em seus 
respectivos nomes no Clube.

5. - PROCEDIMENTOS NA VOTA-
ÇÃO

5.1. Em 24 de fevereiro de 2016 – 
quarta-feira às 18:00 horas, encerra-se 
o prazo para formalização das inscrições 
dos candidatos;
5.2. Encerrado o prazo para inscrição 
dos candidatos, será remetida ao Qua-
dro Social uma lista completa dos can-
didatos, separados por Setor, contendo 
a numeração sequenciada dos títulos a 
eles referentes, seus nomes e apelidos 
pelos quais pretendam ser conhecidos;
5.3. Recomenda-se que as escolhas dos 
candidatos pelos Sócios-Proprietários 
sejam feitas com antecedência para 
efeito de permitir ao eleitor elaborar sua 
“cola” ou “lembrete” para agilizar a vo-
tação. Para conforto e discrição, a lista 
deverá ser montada em tamanho físico 
que permita ser portada no bolso;
5.4. Na tela do aparelho existente na 
cabine de votação, o eleitor digitará os 
quatro algarismos correspondentes ao 
título de seu candidato em até cinco de-
les por setor. Destaque-se que os zeros 
precedentes na numeração de alguns 
títulos escolhidos com numeração infe-
rior a 1.000 (um mil), também deverão 
ser preenchidos ou digitados. Exemplo: 
00AB (zero zero e o número do título) 
e não simplesmente o número do titulo 
com um, dois ou três algarismos);
5.5. Caso o eleitor pretenda votar em 
determinado setor em número inferior 
de candidatos do que aqueles cinco 
permitidos, poderá fazê-lo digitando o 
algarismo 9 (nove) nos espaços dispo-
níveis na tela e pressionando ENTER, 
proporcionando à máquina saltar ime-
diatamente para o setor seguinte, ou, 
caso a escolha já esteja no setor social, a 
votação será encerrada;
5.6. Feita a digitação dos algarismos 
referentes ao título do candidato, apa-
recerá na tela da máquina uma foto e 

os dados do candidato escolhido. Caso 
seja o desejado pelo eleitor, deverá ser 
pressionada a tecla ENTER para con-
firmação;
5.7. Não sendo o candidato desejado 
aquele que aparece na tela, o eleitor 
pressionará a tela DEL que lhe devol-
verá a tela original para nova digitação;
5.8. O Clube disponibilizará previa-
mente funcionários e máquinas de 
votação para treinamento dos eleitores 
que o desejarem;
5.9. Durante a eleição, funcionários do 
Clube estarão disponíveis para auxiliar 
o eleitor em suas dúvidas;
5.10. Os associados eleitores, porta-
dores de deficiências físicas a afetar a 
locomoção, a visão, etc., a critério da 
Mesa Diretora da Assembleia Geral, se-
rão recebidos na Mesa de Atendimento 
Especial sendo depois encaminhados à 
cabine de votação, por uma via especial;
5.11. Somente terá direito de votar o(a) 
Sócio(a)-Proprietário(a) que estiver 
quite com o Clube. Serão disponibiliza-
dos, na entrada dos eleitores, funcioná-
rios da Tesouraria do Clube a permitir a 
quitação de eventual débito;
5.12. Comprovada a quitação com o 
Clube, o eleitor receberá uma chave 
eletrônica a permitir operar a máquina 
de votação em uma das cabines, apenas 
uma vez;
5.13. Os resultados da apuração dos 
votos serão apresentados imediatamen-
te, após o encerramento da votação em 
telas apropriadas no próprio Salão Mar-
lin Azul, na Varanda e na Internet no 
site do Clube;
5.14. A votação será realizada no dia 15 
de março de 2016 - terça-feira, sob a di-
reção de Mesa Diretora da Assembleia 
Geral, especial e previamente designada 
pela Presidência do Conselho Delibe-
rativo, constituída de Presidente, Vice-
-Presidente e Secretario.

eleições 2016



8

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2016

Senhoras e Senhores Associados:

No dia 15 de março próximo futuro será realizada a eleição estatutária de metade do contingente 
dos membros do Conselho Deliberativo do Clube, sob os seguintes parâmetros:

Artº 42 do Regimento da Assembléia Geral:

I.  Só tem direito de voto o Sócio-Proprietário que estiver quite com o Clube e no pleno uso dos  
 seus direitos.

II. É elegível o Sócio-Proprietário que observe as seguintes condições:

 a. tenha 21 anos completos ou mais;
 b. tenha, pelo menos oito anos de integração ininterrupta, na data da eleição, como 
 Sócio-Proprietário e Postulante;
 c. esteja quite com suas obrigações financeiras com o Clube;
 d. não esteja submetido, no momento de sua inscrição, a qualquer processo e tenha a ficha  
 isenta de anotações desabonadoras, pelo menos, nos últimos oito anos.

A votação se processa regularmente, conforme programação incluída em computador a ser utiliza-
do pelo votante, utilizando a identificação do candidato escolhido pelo respectivo número de seu 
título.

Os Associados portadores de deficiências físicas que afetam a locomoção, a visão e outras, a critério 
da Diretoria do evento, serão recebidos na mesa de Atendimento Especial (2), na entrada do Corre-
dor da Rainha (vide mapa) e após, devidamente encaminhados às Cabines de Votação, conduzidos 
para as Urnas por via especial.

Os resultados serão apresentados IMEDIATAMENTE após o encerramento da votação em telas 
apropriadas no próprio Salão Marlin Azul, na Varanda e na Internet, no site do Clube.

IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
ASSEMBLÉIA GERAL
JORGE CARNEIRO

Presidente

eleições 2016
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2. A votação é feita na ordem dos setores p revista no Estatuto, ou seja, 
VELA, PESCA/CAÇA SUBMARINA, EMBARCAÇÕES E SOCIAL;

3. Abrindo a urna, encontrará logo o primeiro setor (VELA) onde escolherá 
seus CINCO candidatos digitando os respectivos números para expressar seu 
voto individual, em sequência atentando para que seus nomes e números 
resultem expressos na tela;

4. Relativamente aos demais setores procure votar sempre em CINCO candidatos;

5. Desejando votar em menos candidatos do que o limite estabelecido, setorialmente, utilize após o voto 
as teclas NOVE NOVE NOVE NOVE ENTER até que escute a gravação apresentar-lhe agradecimentos.

1. Ao entrar na cabine de votação, o 
eleitor deverá utilizar seu cartão de vo-
tação para abrir a urna, posicionado-o 
sob o leitor ótico, onde está indicado 
pela seta, como ilustrado ao lado.

1 - ACESSO AO CORREDOR DA RAINHA
PROIBIDA PROPAGANDA
2 - ATENDIMENTO ESPECIAL
3 - TESOURARIA
4 - RECEBER O CARTÃO DE VOTAÇÃO E ASSINAR O LIVRO DE PRESENÇA
5 - CATRACA DE ACESSO À VOTAÇÃO
6 - ÁREA DE CONTROLE
7 - SIMULADOR PARA FAMILIARIZAR-SE COM A FORMA DE VOTAR
8 - ÁREA DE ESPERA
9 - CABINES DE VOTAÇÃO
10 - CABINES DE VOTAÇÃO  (ATENDIMENTO ESPECIAL)
11 - VOTANDO, DEIXE O RECINTO PELA PORTA DO JARDIM, DEPOSITAN-
DO ANTES O CARTÃO DE VOTAÇÃO E O COMPROVANTE DE VOTAÇÃO 
EM URNAS DISPONÍVEIS NA SAÍDA. 
12 - PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA
13 - ÁREA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
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 Pelo segundo ano consecuti-
vo o ICRJ teve o privilégio de sediar 
o Campeonato Brasileiro de Laser 
entre os dias 10 e 14 de janeiro, orga-
nizado em parceria com a Associação 
Brasileira da Classe Laser e apoio da 
CBVela.
 Foram realizadas dez regatas 
em cinco dias de prova, com 129 
barcos participantes de 15 países di-
ferentes. Do Brasil, tivemos compe-
tidores do PR, DF, CE, AL, BA, RJ, 
ES, SP, MG, RS, RN e SC. 
 As três categorias (Standard, 
Radial e 4.7) correram regata simul-
taneamente, o que é muito raro de 
acontecer. A cerimônia de premiação 
teve homenagem aos velejadores ve-
teranos, batizado dos estrangeiros e 
novatos na classe.
 Os representantes do Clube 
melhor classificados foram João Pe-
dro Souto de Oliveira (5º lugar geral) 
e Gustavo Corrêa Nascimento (9º 
lugar geral). 

BRASILEIRO DE LASER

Homenagem aos velejadores veteranos do laser

João Souto de Oliveira 

 O 67º Campeonato Brasi-
leiro de Snipe realizado pelo Yacht 
Clube da Bahia terminou dia 29 de 
janeiro tendo 112 velejadores de vá-
rios estados do Brasil competindo. 
Os representantes do ICRJ, Nicholas 
Grael e João Pedro Moreira, foram os 
campeões na categoria júnior. 

SNIPE 
NA 

BAHIA

 Em 3º lugar, na mesma ca-
tegoria, ficou a dupla formada por 
Rodrigo Luz e Ricardo Luz, tam-
bém do ICRJ. Já na categoria gran 
master, Paulo Santos e Thiago San-
gineto terminaram a competição 
como vice-campeões.

BURGUER  RACE
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BRASILEIRO DE LASER
vela

 O 44º Campeonato Brasileiro 
de Optimist, principal competição na-
cional para os jovens velejadores do país, 
aconteceu no Iate Clube de Santa Catari-
na entre os dias 08 e 17 de janeiro, com a 
participação de 10 estados. 
 João Motta foi campeão na cate-
goria infantil estreante e 2º lugar no geral 
estreante. Theo de Hollanda terminou 
em 2º lugar na categoria estreante mirim 
masculino e Erick Lopes em 3º lugar, na 
mesma categoria.

COPA BRASIL DE ESTREANTES

João MottaPedro Madureira

 Em seguida, foi realizado o cam-
peonato dos veteranos. Na classificação 
geral, o ICRJ apareceu na 22ª colocação 
com Leonardo Mirrow. 
 Os velejadores Guido Hirsh, 
que figurou em 8º lugar e Pedro Madu-
reira, com a 13ª posição, foram os dois 
classificados para representar o Clube no 
Sul-Americano de Optimist neste ano 
em Salinas, no Equador. 
 A equipe de velejadores do 
ICRJ, a Flotilha Zé Carioca, foi repre-

sentada pelos velejadores: Antônio Cel-
so Filho, Bernardo Bulcão, Caio Lopes, 
Diogo Petersen, Erick Silva Lopes, Ga-
briel Amorim, Gabriel Konigsfeld, Gui-
do Hirth, Lucas Gregório, João Salles, 
João Petersen, Leonardo Mirow, Mathias 
Mirow, Pedro Madureira, Pedro Muricy, 
Pedro Noronha, Stefano Geronimi, Theo 
Buarque de Hollanda, Victor Carneiro, 
Zoltan Levy e pelos técnicos Filipe No-
vello (Tijolo), Guilherme Born e Marcos 
Andrade.

 No dia 9 de janeiro, a Regata Burguer Race teve a sua edição de estreia 
no ICRJ. Organizada pelos sócios e velejadores Maurício Santa Cruz e Sergio 
Almeida, a regata contou com 28 barcos entre as classes J24, J70 e Snipe.
 A novidade veio no percurso único para todas as classes participantes, 
somente diferenciando os horários de largada. Outro ponto interessante foi que 
o pódio foi formado pelos três melhores no geral, independente da classe.
 O campeão foi o barco Eurus (ICB) do timoneiro Ronaldo Senfft, An-
drea Nicolino e Leticia Nicolino. Em segundo lugar ficou o barco Bruschetta 
do timoneiro Murilo Borges, Daniel Wilcox, Gabriel Souza, Ricardo Silva e 
Gabriel Borges. Com a medalha de bronze tivemos o barco Nota Jazz da timo-
neira Camila Fernandez, Maria Isabel Kós, Maria Kós, Victor Martins, Karina 
Sobrinho e Luciana Born.
 A cerimônia de premiação foi realizada no Bar dos Pinguins. E, para 
justificar o nome do evento, todos os participantes ganharam um voucher para 
lanchar um belo hambúrguer no food truck que estava montado lá.

BURGUER  RACE

Bruschetta

Guido Hirth
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VELA - MARÇO 2016

Data Regata Classes
05 Regata Aniversário 96 anos do ICRJ Monotipos
06 Regata Aniversário 96 anos do ICRJ Oceano

12 e 13 Copa Aniversário 96 anos do ICRJ Optimist

19 Regata Jorge Pontual (Rio - Búzios) Oceano

19 Regata Treino Snipe, Laser, 420 e 29er

26 Regata Carlos Alberto de Brito R22, Star, J24, HPE e J70

27 Regata José Carlos Laport R22, Star, J24, HPE e J70

 Com a participação de 50 barcos em 11 classes 
diferentes, a Copa Verão ICRJ foi realizada nos dias 30 e 
31 de janeiro.
 No primeiro dia, só tivemos uma regata que 
mesmo assim começou mais tarde que o normal, às 16h, 
pois a maré estava vazando. Já no domingo, duas foram 
percorridas – uma com vento nordeste e outra com ven-
to sul. Todas fizeram percurso barla-sota.
 A revelação desta edição foi o velejador João Pe-
dro Souto de Oliveira, campeão na categoria Laser Stan-
dard, que vem tendo bons resultados nas competições. 
Vamos continuar acompanhando a sua trajetória em 
eventos futuros.
 No Laser 4.7 o vencedor foi Gustavo Abdulklech 
e no Laser Radial Lucas Farina. Também representando 
o ICRJ, o barco MOTU do timoneiro Celso Quintella 
venceu na HPE 25. Ele travou uma acirrada batalha até 
a última regata com o barco Carioca Fiote de Roberto 
Martins e só ganhou nos descartes. 
 Na Ranger 22, o barco CATRAIO de Luiz Be-
ckman foi o vitorioso. Enquanto isso na classe Dingue, 
Ricardo Werneck e Sandra Decourt terminaram a Copa 
na primeira colocação.
 A Copa Verão de Monotipos faz parte da Copa 
ICRJ, que terá a sua próxima etapa em abril com a Copa 
Outono.

COPA VERÃO

MOTU - Campeão no HPE 25

Campeão Gustavo Abdulklech campeão no Laser 4.7 



13sede
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

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

MOTU - Campeão no HPE 25
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 Esse tradicional Torneio de 
Pesca Oceânica rolou na subsede de 
Cabo Frio, no final do mês de janeiro, 
e não faltaram ingredientes como re-
corde, disputa, fair-play e emoção.
 O 23º Cabo Frio Marlin In-
vitational teve um recorde de Marlins 
Azuis por equipes participantes, 15 
no total. A maior média permanecia 
desde 2008 com 1,62 Marlins Azuis 
e nesta edição terminamos com média 
de 1,73 Marlins Azuis por equipe.
 Foi uma disputa acirrada até 
os últimos momentos do Torneio, pois 
faltando 3 horas para o final, 6 equipes 
estavam com 3 Marlins Azuis libera-
dos, todas com reais possibilidades de 

serem campeãs!
 A equipe Ponta Negra do co-
mandante João Paulo T. Costa, próxi-
mo do fim, ferrou o Marlin Azul do 
título, porém outro anzol de outra isca 
cravou no peixe por fora, e a equipe 
com todo fair play invalidou a captura.
 Não faltou emoção, pois fal-
tando 3 minutos para terminar o 
Torneio a equipe Binoca ferrou um 
Marlin Azul que, se fosse liberado, 
conquistaria o campeonato, mas o pei-
xe foi perdido.
 A grande campeã foi a equipe 
Paola do comandante Paulo Ramalho 
com 4 Marlins Azuis liberados na li-
nha 130 libras. Em segundo lugar 

terminou a equipe Binoca do Coman-
dante Leonardo Bochner, com 3 Mar-
lins Azuis liberados na linha 50 libras. 
Na terceira colocação ficou a equipe 
Greenboat do comandante Alex Gre-
enman, também com 3 Marlins Azuis 
liberados, porém 2 na linha 80 libras e 
1 na linha 50 libras.
 Além dos 26 Marlins Azuis 
liberados, destacamos também os três 
belos exemplares de Tubarão Mako 
capturados, um pela equipe Jenny do 
comandante Victor Adler, pesando 
129 quilos, outro pela equipe Carcará 
do Comandante Sandro Laupmann, 
pesando 120 quilos e um terceiro pela 
equipe Paola, pesando aproximada-
mente 70 quilos.
 Mais uma edição do Torneio 
de Cabo Frio chegou ao fim com um 
balanço positivo feito pelo Diretor de 
Pesca Evandro Soares: “Foi uma espe-
tacular média de Marlins Azuis libe-
rados e ainda diversos outros Marlins 
perdidos. Além disso, camaradagem e 
amizade entre os participantes foi pre-
sença marcante durante toda a semana 
que foi realizado o evento, tudo que 
nós pescadores gostamos e queremos”.
 
Homenagem Póstuma
 A Diretoria de Pesca e todo 
o ICRJ prestam solidariedade e uma 
última homenagem ao Comandante 
da equipe Paola, Paulo Ramalho, que 
faleceu no dia 9 de fevereiro deste ano, 
após conquistar o 23º Cabo Frio Mar-
lin Invitational.

CABO FRIO 
Marlin Invitational

Equipe Campeã
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 No dia 30 de janeiro, a dupla de pescadores Gabriel Barra  e 
Eduardo Souto de Oliveira participaram do Torneio Comemorati-
vo de Aniversário do Clube Marimbás representando o Iate Clube.
 Eles terminaram na 4ª colocação. Eduardo foi o pescador 
que capturou a maior peça do torneio – um garoupa de 19,28kg. 
Parabéns!

CAÇA 
SUBMARINA

CABO FRIO 
Marlin Invitational

pesca
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 O Iate Clube vai completar 
mais uma primavera no dia 25 deste 
mês. Para comemorar os 96 anos de 
história, Erasmo Carlos fará um super 
show no dia 19 de março, na Pérgula 
da Piscina.
 O Tremendão apresentará o 
repertório do seu mais recente álbum 
“Gigante Gentil” que celebra seus 50 
anos de estrada com canções inéditas, 
mas também não deixará de apresentar 
seus hits que já embalaram muitas pis-
tas de dança.
 Os convites já estão sendo 
vendidos na Gerência Social por R$ 
150,00 (sócio) e R$ 200,00 (convida-
do de sócio), com alimentos e bebidas 
inclusos. Se desejar mais informações, 
entre em contato por meio do telefone 
3223-7200 nos ramais 2120 e 2232.

ANIVERSÁRIO DO ICRJ

 O bailinho de Carnaval no dia 31 de janeiro foi um sucesso! A garotada 
se divertiu muito com as oficinas, brincadeiras e com as fantasias. A confecção de 
instrumentos e o desfile da “escola de samba” mirim animaram as crianças e seus 
familiares. A folia foi completa!

Mini Folia
ICRJ E ISAF
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Fixa

PROGRAMAÇÃO 
SOCIAL

Março

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.

REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 19h30, 

no salão Marlin Azul

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. 

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.

RECREAÇÃO INFANTIL

social

96º Aniversário do ICRJ - Show de Erasmo Carlos
Na Pérgula da Piscina, das 20h à 01h.

Tributos - Cecelo Frony canta Elton John
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.05

Tributos - India Tiso canta Menescal e Marcos Valle
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.12
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Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam José Carlos Bigorna 
(Flautista e saxofonista). No Bar Temático, às 19h.

Música no Museu - Pianista Lícia Lucas
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.22

Contra-Comodoro Helio Lyra Jr., Presidente da 
ISAF Carlo Croce e o Conselheiro Harry Adler

No dia 12 de fe-
vereiro o Contra-
-Comodoro Helio 
Lyra Jr. encontrou 
com Presidente 
da Federação 
Internacional 
de Vela (ISAF), 
Carlo Croce, em 
evento promovido 
pela CBVELA no 
Morro da Urca.

ICRJ E ISAF
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45 ANOS
DIA: 04/03 
EXTA-FEIRA
ELENCO: Tom 
Courtenay, Geraldine 
James, Charlotte Ram-
pling, 2015 (Inglater-
ra), 95min – Drama 
(12anos). 

Geoff e Kate tinham tudo para ter uma linda 
festa de comemoração dos seus 45 anos de 
casados. Até que a lembrança de um grande 
amor do passado chega de forma inesperada 
para Geoff por meio de uma carta: o corpo 
de sua primeira namorada havia sido encon-
trado congelado no meio dos Alpes Suíços. O 
assunto, que até então mal era mencionado, 
volta à tona e a estrutura emocional do casal é 
seriamente abalada. Em meio às dificuldades 
de ter que lidar com sentimentos do passa-
do, Kate já não sabe mais se terá o que co-
memorar durante a festa. O elenco vem sendo 
fortemente elogiado pela crítica internacional. 
Não à toa, os atores Charlotte Rampling e Tom 
Courtenay ganharam o Prêmio Urso de Prata 
de melhor atriz, e ele, de melhor ator no Festival 
de Berlim 2015.

A ACUSADA
DIA: 05/03 -SÁBADO
ELENCO: Ariane 
Schluter, Barry Atsma, 
Sallie Harmsen, 2015 
(Holanda, Suécia), 
97min – Drama 
(12anos).

Lúcia é uma enfermeira que foi sentencia-
da à prisão perpétua por ter matado bebês e 
idosos, mas que lutou até o fim para provar 
sua inocência. Conhecida como o “Anjo da 
Morte”, ela vai presa em 2001 e em 2010 é 
libertada e perdoada pelo governo holandês, 
quando a Justiça revelou não ter como provar 
que as supostas vítimas realmente morreram 
por causa de Lúcia. Além da liberdade, ela 
ainda recebeu uma indenização. Este thriller 

psicológico é baseado em um dos processos judi-
ciais mais controversos da Holanda.

A PRINCESINHA
DIA: 06/03 
DOMINGO
ELENCO: Liesel 
Matthews, Eleanor 
Bron, Liam Cunnin-
gham, 1995 (EUA), 
97min – Drama 
(12anos).

1914, Simla, Índia. Sara Crewe é uma garo-
ta inglesa que vivia feliz, apesar de ser órfã de 
mãe. Quando eclodiu a 1ª Guerra Mundial, 
seu pai que pertencia ao exército inglês, foi 
convocado e antes de ir para a guerra, deixou 
Sara num luxuoso internato para moças. O 
lugar é administrado com mão de ferro pela 
Srta. Minchin que fica incomodada com a 
criatividade de Sara, que logo cativa a maioria 
das internas. Passou-se um tempo e o advoga-
do do pai de Sara, veio ao colégio para avisar 
que a mesada de Sara seria suspensa, pois seu 
pai morrera em combate e que ela não teria 
mais ninguém. Sara então cairá nas mãos de 
Minchin, que fará de tudo para humilhá-la, 
obrigando a mesma a trabalhar como criada 
para continuar no colégio. Sara conhece um 
outro lado do mundo, um lado triste, que até 
então não conhecia e que ela pretende mudar 
ensinando a todos que a verdadeira alegria está 
dentro de cada um de nós. Este filme foi indica-
do ao Oscar de 1995 por melhor direção de arte e 
melhor fotografia. É uma história linda baseada 
no conto infantil de Frances Burnett, a mesma 
autora de  “O Jardim Secreto”.

ASSASSINATO 
EM 4 ATOS
DIA: 11/03 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Gérard 
Depardieu, JoeyStarr, 
Rüdiger Vogler, 2014 
(França), 106min – 
Suspense (14anos).

Um maestro de um coral é encontrado mis-
teriosamente assassinado, com os tímpanos 
estourados. Lionel Kasdan e Frank Salek, ofi-
ciais da Interpol, embarcam juntos em uma 
caçada ao assassino e em paralelo, investigam 
uma organização secreta especializada em se-
questrar crianças. À medida que a investiga-
ção avança os dois homens vão mergulhar em 
um caso que tem suas raízes nas horas mais 
escuras da Segunda Guerra Mundial.

CAROL
DIA: 12/03 
SÁBADO
ELENCO: Cate Blan-
chett, Rooney Mara, 
Kyle Chandler, 2015 
(Inglaterra, EUA), 
118min – Drama 
(16anos).

A jovem Therese tem um emprego entedian-
te na seção de brinquedos de uma loja de 
departamentos. Um dia, ela conhece Carol, 
uma mulher bonita e elegante que entra na 
loja buscando um presente de Natal para a 
sua filha. As duas se aproximam, pois ambas 
estão se desquitando e o marido de Carol a 
impediu de passar o Natal com sua filha. 
Uma ligação imediata surge entre as duas 
mulheres. O filme já foi selecionado para a 
competição oficial do Festival de Cannes 2015. 
Sensível e maravilhosa Cate Blanchett é uma 
grande candidata ao Oscar de melhor atriz.

YOUTH  
(PALESTRANTE)
DIA: 13/03 –
DOMINGO
ELENCO: Michael 
Caine, Harvey Keitel, 
Rachel Weisz, 2015 
(Itália, França, Suíça 
e Reino Unido), 124 
min – Drama (18 
anos). Diretor: Paolo 
Sorrentino

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA - MARÇO
Sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcellos
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do Sex and the City em 1999 e está mostran-
do com 41 anos que já pode fazer qualquer 
papel que lhe peçam. 

MIA MADRE
DIA: 27/03 
DOMINGO
ELENCO: Margherita 
Buy, John Turturro, 
Giulia Lazzarini, 
2015(França, Itália), 
107min – Drama 
(12anos).

Margherita é uma diretora de cinema que 
está prestes a iniciar as filmagens de seu novo 
longa-metragem que será protagonizado pelo 
galanteador astro internacional Barry Hu-
ghins. Paralelamente, ela precisa lidar com 
vários problemas em sua vida pessoal, como 
o fim de um relacionamento e a doença da 
mãe, que está internada no hospital.
Mia madre é um filme italiano do gênero 
drama, realizado e escrito por Nanni Morett. 
Foi nomeado para a Palma de Ouro no Festi-
val de Cannes de 2015.

táculos para poder ser finalmente executado. 
A travessia ocorreu na ilegalidade em 7 de 
agosto de 1974 e ganhou destaque no mun-
do inteiro.

A MEXICANA
DIA: 25/03 – SEXTA-
-FEIRA
ELENCO: Julia Ro-
berts, Brad Pitt, 2001 
(EUA, México), 
120min – Romance 
Policial (14anos).

Jerry Welbach é um gângster que recebeu 
recentemente dois ultimatos: O primeiro de 
seu chefe mafioso, que lhe deu como missão 
viajar para o México a fim de trazer uma pis-
tola antiga de inestimável valor, chamada de 
“a mexicana”, que traz consigo uma maldi-
ção lendária. O segundo ultimato é de sua 
própria namorada, Samantha, que cobra de 
Jerry que ele largue esse trabalho de gângster 
e arranje um emprego honesto. Enquanto 
Samantha ameaça largá-lo, o chefe de Jerry 
ameaça matá-lo caso ele não vá recuperar a 
pistola. Entre as duas ameaças, Jerry resolve 
ir até o México trazer “a mexicana”, princi-
palmente depois de saber que Samantha será 
mantida como refém pelos mafiosos até que 
ele retorne com a lendária pistola.

SOB O MESMO 
CÉU – ALOHA
DIA: 26/03 
SÁBADO
ELENCO: Bradley 
Cooper, Emma Stone, 
Rachel McAdams, 
2015 (EUA), 105min 
– Comédia Romântica 
(12anos).

O aviador Brian Gilcrest enfrenta turbulên-
cias no trabalho e precisa de uma segunda 
chance para reerguer a sua carreira. Para isto, 
ele vai passar uma temporada no Havaí, onde 
encontra sua ex-namorada Tracy. As emoções 
o confundem, não só por causa desse reen-
contro, mas também por perceber que sente 
algo de muito importante por Allison. Brad-
ley Cooper começou sua carreira com o seria-

Fred (Michael Caine) e Mick (Harvey Kei-
tel), dois velhos amigos com quase 80 anos 
de idade cada, estão passando as férias em um 
luxuoso hotel. Fred é um compositor e ma-
estro aposentado e Mick é um cineasta em 
atividade. Juntos, os dois passam a se recor-
dar de suas paixões da infância e juventude. 
Enquanto Mick luta para finalizar o roteiro 
daquele que ele acha que será seu último 
grande filme, Fred não tem a mínima von-
tade de voltar à música. Entretanto, muita 
coisa pode mudar.  

SIM SENHOR!
DIA: 18/03 – SEXTA-
-FEIRA
ELENCO: Jim Carrey, 
Zooey Deschanel, 
Bradley Cooper, 2009 
(EUA), 100min – Co-
média (livre).

A vida de Carl Allen tem sido um tropeço 
só - um divórcio melancólico e um trabalho 
sem grandes perspectivas mas agora ele resol-
veu viver a vida e dizer sim para tudo. Aceitar 
todas as promoções que aparecem na TV? 
Sim. Rir em alto e bom tom, sem razão apa-
rente? Sim! Jim Carrey interpreta Carl nesta 
divertida aventura sobre o que acontece com 
uma pessoa quando ela se mostra aberta às 
possibilidades da vida - especialmente quan-
do estas possibilidades incluem um romance 
com a intrigante e bela Zooey. Este filme nos 
chega como uma comédia que revela que o sim 
é mais poderoso que o não na hora de fazer rir.

 A TRAVESSIA
DIA: 20/03 
DOMINGO
ELENCO: Joseph 
Gordon-Levitt, Ben 
Kingsley, Charlotte 
Le Bon, 2015 (EUA), 
123min – Biografia, 
Aventura (12anos).

Esta é a história real do equilibrista Philippe 
Petit, famoso por atravessar as Torres Gême-
as usando apenas um cabo. Mesmo sem ter 
autorização legal para a arriscada aventura, 
ele reuniu um grupo de assistentes interna-
cionais e contou com a ajuda de um mentor 
para montar o plano que sofreu diversos obs-

cinema
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 Durante as semanas dos 
dias 19 a 22 e 26 a 29 de janei-
ro, a edição de verão da Colônia 
de Férias da EDN contou com 99 
crianças que participaram das di-
versas atividades oferecidas. Mes-
mo com o tempo nublado e chu-
voso em alguns dias, todos foram 
bem aproveitados na tirolesa, vela, 
jogos aquáticos, jogos de quadra, 
windsurf, stand-up paddle, caia-

COLÔNIA DE FÉRIAS
que, pesca, yoga, esqui na pran-
cha, capoeira, nado sincronizado, 
waterball, culinária e muro de es-
calada. 
 O sucesso foi total! Apesar 
da alegria natural dessa faixa etária, 
o clima de tranquilidade nas áreas 
comuns do Clube não foi afetado. 
Na realidade, os rostos sorridentes 
das crianças mesmo com chuva na 
1ª semana, compensaram o esfor-

ço de toda a equipe envolvida no 
evento.
 No último dia, como já vi-
rou tradição, a Colônia foi encer-
rada com um bailinho de Carnaval 
no Parquinho com muita música, 
confete e serpentina. Agora o ano 
letivo já começou, mas no meio do 
ano tem mais um período de férias 
escolares. 
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Cursos da EDN
VELA
Optmist; 
Laser/Dingue (A partir de 14 anos).
420 (para alunos formados no 
nível-II de laser ou dingue)
Windsurf (A partir de 10 anos) 

VELA RECREACIONAL
Curso do Fundamental; (A partir 
de 3 anos)
Iniciação à vela; (Depois te ter pas-
sado pelo nível de Fundamental)

NAVEGAÇÃO
- Inscrições abertas para o curso de 
Motonauta; 
- Inscrições abertas para o curso de 
Arrais Amador; 
- Mestre Amador;
- Capitão Amador;
- GPS

CURSO DE PREVISÃO 
DO TEMPO
Visa preparar o aluno para a in-
terpretação dos boletins do tempo 
cartas sinóticas e imagens satélites: 
bem como analisar as tendências 
do tempo, visualmente e por meio 
de leitura de instrumentos (barô-
metro, higrômetro, termômetro). 

FUTSAL
Inscrições na EDN

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

PRATICA DE YOGA

STAND UP (pacote)

edn/restaurante

 No último dia do mês, quinta-feira 31, a aula de gastronomia 
ministrada pela chef Lorena apresentará um pouco da culinária Creole 
e Cajun. Elas têm origem na Louisiana, estado localizado no sul dos 
Estados Unidos. 
 As duas culinárias têm influência principalmente francesa e es-
panhola, além de portuguesa, africana, caribenha, entre outras.
 Enquanto a cozinha Creole veio mais da culinária clássica eu-
ropeia, com características mais delicadas e refinadas, a cozinha Cajun 
surgiu de uma culinária francesa mais rústica e simples.

AULA DE 
GASTRONOMIA

Espetinhos de Camarão Cajun com Remoulade Sauce
Jambalaya

Banana Flambé Creole

MENU
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 5.491.538,02 Fornecedores 1.365.016,25
Contas a receber - sócios 4.250.159,87 Adiantamentos para eventos sociais 634.776,04
Outras contas a receber 1.687.226,26 Salários e encargos a pagar 1.648.136,29
Estoques 652.501,43 Impostos e taxas a recolher 776.502,19
Adiantamentos 196.075,55 Outras contas a pagar 400.147,12
Outros ativos circulantes 413.783,97

12.691.285,10 4.824.577,89

Não Circulante Não Circulante
Processos judiciais Cedae 7.625.623,00 Processos judiciais Cedae 7.625.623,00        
Processos judiciais 544.012,39 Provisão para contingências 1.653.817,71

8.169.635,39 9.279.440,71

Investimentos eventuais 1.387.979,54 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 845.661,90 Patrimônio social 37.592.841,28
Imobilizado 37.539.087,27 Reservas livres 315.936,96

39.772.728,71 Reservas vinculadas 4.115.173,13
Reservas patrimoniais 1.826.097,48
Superávit/(Déficit) do exercício 2.679.581,75

46.529.630,60

TOTAL DO ATIVO 60.633.649,20 TOTAL DO PASSIVO 60.633.649,20

RECEITAS R$ DESPESAS R$

Clube 28.845.028,44 Clube 26.938.431,98
Restaurante 12.070.078,97 Restaurante 11.424.097,56
Convés 1.633.812,96 Convés 1.506.809,08

TOTAL DAS RECEITAS 42.548.920,37 TOTAL DAS DESPESAS 39.869.338,62

Abril de 2015 2,22 Outubro de 2015 2,21
Maio de 2015 2,26 Novembro de 2015 2,30
Junho de 2015 2,25 Dezembro de 2015 2,63
Julho de 2015 2,33 Janeiro de 2016
Agosto de 2015 2,30 Fevereiro de 2016
Setembro de 2015 2,33 Março de 2016

ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.646.654/0001-46
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RESULTADO ACUMULADO - ABR A DEZ/15 Vacinação
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2015 2014 2015 x 2014
CLUBE -89.024,46 309.377,72 -398.402,18 
RESTAURANTE 281.589,78 327.921,71 -46.331,93 
CONVÉS 36.911,04 43.239,50 -6.328,46 
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS 229.476,36 680.538,93 -451.062,57 

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS * 350.000,00 534.000,00 -184.000,00 
RESULTADO OPERACIONAL -120.523,64 146.538,93 -267.062,57 

2015 2014 2015 x 2014
CLUBE 1.906.596,46 1.209.562,27 697.034,19
RESTAURANTE 645.981,41 65.204,21 580.777,20
CONVÉS 127.003,88 89.720,99 37.282,89
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO 2.679.581,75 1.364.487,47 1.315.094,28

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS * 3.144.000,00 3.294.000,00 -150.000,00 
RESULTADO OPERACIONAL -464.418,25 -1.929.512,53 1.465.094,28
* Receitas de concessionárias, aluguéis de dependências sociais e taxa de transferência de títulos.

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL ACUMULADO EM 30 DE OUTUBRO 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 DEZEMBRO DE 2015 E 2014
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Se você tem alguma dú-
vida, sugestões, elogios 

ou reclamações, entre em 
contato com a ouvidoria 

do ICRJ pelo e-mail 
ouvidoria@icrj.com.br ou  

site do clube www.icrj.
com.br e fale com o ouvi-

dor Haroldo Lorena.

OUVIDORIA
 No início de maio, o Pos-
to Médico vai ser mais um ponto 
de vacinação integrante da cam-
panha nacional do governo para 
imunizar a população contra o 
vírus Influenza. Fique atento à 
próxima edição deste boletim 
para conferir os dias e horários.

Vacinação
no ICRJ

IATE NEWS

 Já está em funcionamento 
o serviço de aviso por SMS auto-
mático sobre qualquer consumo 
realizado no Restaurante, Convés 
ou Bilhar para o celular do sócio 
proprietário. 
 A mensagem contém a 
data, hora e valor da despesa. Des-
se modo, todas as despesas reali-
zadas num mesmo título pode ser 
controlada pelo sócio.
 Para receber este serviço 
gratuitamente, basta atualizar o 
seu cadastro na secretaria do Clu-
be. Caso queira cancelar este en-
vio, solicite o bloqueio do serviço. 
Simples e fácil!

SMS




