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4 editorial

 Neste mês, vamos 
mostrar as regatas que dominaram o 
Iate Clube nos meses de fevereiro e 
março. Escolhemos para a capa des-
te mês o vencedor na classe ORC 
da Regata de Aniversário de 96 anos 
do ICRJ, o barco Angela Star VI, do 
Comandante Francisco Siemsen Bu-
lhões. 
 Na Vela, que domina esta 
edição do Boletim, vamos saber tudo 
que aconteceu na regata comemora-
tiva aos 96 anos do Iate Clube tanto 
nos monotipos quanto nos barcos de 
oceano nos dias 5 e 6 de março. 
 Outra tradicional regata, a 
Darke de Mattos, teve Sergio Gore-
tkin e Renato Cruz como os vence-
dores. No mesmo dia, foi realizada a 
Kurt Jurgen com a presença do pró-
prio homenageado na regata e na ce-

rimônia de premiação.
Ainda tivemos as regatas Lorenzo da 
classe Dingue, a Walter Von Hutsch-
ler e as etapas das Copas: Snipe, Star 
e 29er. Muitos barcos e muita histó-
ria pra contar com tantas regatas que 
aconteceram.
 Enquanto isso, na Pesca, o 
Torneio de Encerramento findou a 
temporada 2015/16 com vitória da 
equipe Jenny. No próximo boletim 
você confere tudo o que vai rolar na 
festa de entrega de prêmios da tempo-
rada que será realizada no dia 02 de 
abril. Aguardem!
 Outro evento importantís-
simo para o ICRJ aconteceu em 15 
de março. A Eleição para nomear os 
Conselheiros que irão atuar no perí-
odo de 2016-20 foi bem tranquila e 
moderna. Com sistema de votação 

informatizado, o processo foi rápido 
e muito eficaz. Confira nesta edição a 
listagem dos eleitos.
No Restaurante, o Jantar Harmoni-
zado especial sobre carnes e cervejas 
artesanais produzidas em terras cario-
cas vai acontecer no dia 7 para poucas 
pessoas. Garanta a sua presença.
No Iate News, temos a novidade do 
wi-fi grátis na subsede de Angra dos 
Reis que já está disponível desde fe-
vereiro para os sócios. Outro assunto 
importante é a divulgação das datas 
que teremos vacinação no Clube con-
tra o vírus Influenza. Anote na agen-
da e venha se imunizar nos dias 30 de 
abril ou 7 de maio!
Ainda no Iate News, vale lembrar que 
todos os sócios proprietários podem 
receber um SMS automático a cada 
consumo feito no Restaurante, Con-
vés ou Bilhar. Basta o seu celular es-
tar atualizado no cadastro do Clube 
e voilà!

Boa leitura!

Eleições 2016, Edição março, Página 8, Linha 4, Onde se lê: “Art° 42 do Regimento da Assembléia Geral”, 
Leia-se: “Art. 4º do Regimento da Assembléia Geral”.

Errata
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 A eleição para nomear os sócios que farão parte do 
Conselho Deliberativo na gestão 2016-2020 aconteceu no 
dia 15 de março e mobilizou todo o Clube nas doze horas 
de votação. O Salão Marlin recebeu 20 cabines individuais 
com urna eletrônica onde os integrantes da Assembléia Ge-
ral permaneceram para controle dos procedimentos padrão.
Tudo transcorreu dentro do esperado, sem nenhum proble-
ma. O número mínimo de votantes para validar a eleição 
foi alcançado às 12h51, não implicando no desenrolar do 
cronograma.
 Ao final do dia, o resultado foi exibido em telão 
simultaneamente no próprio salão e no hall em baixo do Sa-
lão Nobre, além de ter sido distribuído em papel em aproxi-
madamente 30 minutos após o último voto ser computado. 
A comemoração dos eleitos fechou o dia em clima de muita 
confraternização.

ELEIÇÕES 2016

Comissão da Assembléia Ordinária -  
Octávio Reis, Jorge Carneiro e Silvério Filho

Darke de Mattos

Comodoro Paulo Fabiano e Roberto RappoportDivulgação do Resultado no hall abaixo do Salão Nobre

Eliseu Soares Filho comemorando a vitória
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 Iniciando as competições de 
março, a tradicional regata em come-
moração ao aniversário do ICRJ foi 
realizada nos dias 5 e 6. O sábado, 
dedicado aos Monotipos, transcorreu 
tranquilamente num dia clássico de 
velejada com vento sul. Foram 14 clas-
ses na raia, somando 93 barcos com 
mais de 100 velejadores.

 No dia seguinte, foi a vez 
dos barcos de Oceano. As 14 milhas 
foram velejadas pelos 37 barcos ins-
critos com mais de 150 velejadores. 
O primeiro barco a cruzar a linha de 
chegada fez o percurso em 1 hora e 
48 min. Ao passo que, o último che-
gou com 3 horas e 3 min de prova.
 Na IRC, o vencedor foi o 

barco Jack Spot do Comandante Pe-
dro Avelino Filho e na ORC quem 
venceu foi o Angela Star VI do Co-
mandante Francisco Siemsen Bu-
lhões.
 A cerimônia de premiação 
foi realizada no dia 10 de março no 
Salão Nobre do Clube.

 REGATA DE ANIVERSÁRIO DE 96 ANOS DO ICRJ

Ângela Star VI - 1º lugar na ORCBarco Carioca Fiote - 1º lugar no HPE 25

Nicholas Grael e João Pedro Moreira - 1º lugar no Snipe Ricardo Lobato e Manuela Lobato - 2º lugar no Snipe

 No dia 27 de fevereiro tive-
mos a Regata Arnaldo Guinle que 
homenageia o fundador do ICRJ. 
Com o percurso saindo do Morro da 
Viúva, montando boia no parcel das 
feiticeiras e chegando ao ICRJ.
 O barco Take Ashauer do ti-

moneiro Marcos Ashauer (ICRJ) foi o 
vencedor na classe HPE 25 enquanto 
o Brisa do Mar do timoneiro Eduardo 
de Gomensoro Neto (ICRJ) venceu 
na Ranger 22. Na classe J 24, o Clube 
levou o 2º lugar com o barco Sunset 
do Timoneiro Newton Passos.

 Paralelamente a esta regata, 
nos dias 27 e 28 o Clube realizou a 
3ª etapa da Copa Snipe, 2ª etapa da 
Copa Laser e 2ª etapa da Copa 29er. 
Para conferir classificação parcial 
destas regatas, acesse o site do Clube 
(www.icrj.com.br).

Regata Arnaldo Guinle
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 A jovem Regata Lorenzo foi rea-
lizada no dia 21 de fevereiro com a par-
ticipação de 17 barcos da classe Dingue. 
A largada foi um pouco diferente do que 
os nossos velejadores estão acostumados. 
Foi feita uma largada inglesa (quando os 
velejadores largam da areia) na praia do 
Adão, em Niterói. No trajeto, montaram 
boia na praia de Boa Viagem, na altura 
do restaurante Rio’s e chegada na Piscina 
de barcos do ICRJ.
 A dupla campeã foi Ricardo 
Werneck e Sandra Decourt (CNP). Luiz 
Evangelista e Carolina (ICRJ) foram os 
vice-campeões, seguidos por Guilherme 
Pereira e Ana Carolina (ICRJ). Após a 
competição, a cerimônia de premiação 
aconteceu no Convés, juntamente com a 
premiação da Regata Kurt Jurgen.

REGATA LORENZO

 Com o homenageado presen-
te e velejando na regata que leva seu 
nome, a Regata Kurt Jurgen aconte-
ceu no dia 20 de fevereiro. A tradicio-
nal competição contou com a partici-
pação de 22 barcos Dingue na raia.
 Os campeões foram Luiz 

REGATA KURT JURGEN
José Júnior e Pedro Duracel Falcão 
do Clube Naval Charitas. A melhor 
colocação de atletas do ICRJ foi a 8ª 
posição com Guilherme Pereira e Ana 
Carolina. Já o homenageado e seu 
proeiro Marcos Quirino ficaram na 
12ª colocação.

 Após a regata, a premiação foi 
realizada no segundo andar do Con-
vés em conjunto com a Regata Loren-
zo, que também contempla a classe 
Dingue. O sócio Kurt Jurgen esteve 
presente na entrega dos prêmios.

Luiz José Júnior recebendo o troféu de Kurt JurgenLuiz José Júnior e Pedro Duracel Falcão

Ricardo Werneck e Sandra Decourt
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 A pedido dos staristas que 
estavam no Clube disputando a 
Darke de Mattos, a Regata Walter 
Von Hütschler foi dividida em dois 
dias. No dia 21 de fevereiro, a classe 
Star entrou na água com 8 barcos 
para disputar a regata.
 Mais uma vez Lars Grael e 
Samuel Gonçalves levaram a medalha 
de ouro pra casa. Completando o 
pódio, Alessandro Pascolato e Henry 
Boening foram os vice-campeões e 
Carlos Dohnert e Gustavo Kunze 
ficaram em terceiro lugar.
 Já no dia 28 do mesmo mês 
foi a vez das classes HPE25, J24 e 
Ranger 22 correrem a regata. Os 11 
barcos participantes largaram do 
Morro da Viúva, montando boia no 
parcel das feiticeiras e chegada no 
ICRJ.
 Na HPE 25, o barco Tarja 
Preta do timoneiro Paulo Sergio 
Alencar terminou como campeão. 
Na Ranger 22, o barco Catraio 
do timoneiro Luiz Roberto Silva 
Beckmann, também representando o 
ICRJ, ficou com a vitória da classe. 

REGATA 
WALTER 
VON 
HÜTSCHLER 

Barco Catraio - Campeão na Ranger 22

Lars Grael e Samuel Gonçalves - Campeões na classe Star

Barco Tarja Preta 
Campeão no HPE 25
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VELA - ABRIL 2016

Data Regata Classes
02 e 03 Copa Outono (2ª etapa Copa ICRJ) obs.: Menos para Star Monotipos

09 Regata Arnaldo e Célia Guedes Optimist

16, 17, 30 e 01/05 Campeonato Estadual Ranger 22

21 a 24 Taça Octanorm Snipe

30 e 01/05 Torneio Roberto Bueno Star

 Em sua 72° edição, a tradicio-
nal Regata Darke de Mattos da clas-
se star foi bem disputada entre os 13 
barcos participantes. Com o difícil 
percurso saindo do Morro da Viúva 
com montagem de boia próxima ao 
Copacabana Palace, outra próxima ao 
Arpoador e chegada dentro da piscina 
do ICRJ, os velejadores completaram 
a regata em três horas alternando o 
barco em primeiro lugar até a chegada.
 Depois dessa jornada, Sergio 
Goretkin e Renato Cruz foram os 
vencedores pela primeira vez nesta 
regata. Jorge Bhering e José Augusto 
Barcellos foram os vice-campeões e 
Lars Grael e Samuel Gonçalves com-
pletaram o pódio. 
 A Xulipa de Ouro, prêmio do 
último colocado, foi para Admar Gon-
zaga e Alexandre Freitas. E o prêmio 
transitório Ivo Strada, que é concedido 
ao barco que monta boia em sexta po-
sição no Copacabana Palace, foi para 
Luiz Mosquera e Roberto Freire.
 Depois da regata, a cerimônia 
de premiação foi realizada no salão 
Nobre com a tradicional peixada para 
todos os velejadores.

DARKE DE MATTOS

Darke de Mattos - sobrinho do homenageado - entregando o troféu para os campeões Sergio Goretkin e 
Renato Cruz

Sergio Goretkin Filho e Renato Cruz

vela
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 A temporada de pesca oceâni-
ca 2015/2016 chegou ao fim com a re-
alização do Torneio de Encerramento 
no dia 20 de fevereiro.
Não tivemos uma grande quantidade 
de equipes participantes e nem um ex-
pressivo número de peixes capturados.
  Sagrou-se campeã a equipe 
Jenny do Comandante Victor Adler, 
liberando um Marlin Azul na linha 50 
libras. 
 Na segunda colocação ficou 
a equipe Release do comandante Al-
berto Quintaes que embarcou um 
Dourado pesando 12,600 quilos, o 
peixe mais pesado do dia. Além delas, 
ressaltamos a participação das equi-
pes: Bia&Carol, Binoca, Greenboat e 
Tuna.
  Na chegada, a chuva torren-
cial acabou dispersando os participan-
tes. Contudo, os que ficaram curtiram 
cada minuto deste último torneio da 
temporada. 
 O Diretor Evandro Soares 
agradeceu a todos os Comandantes e 
tripulantes pescadores, pela paciência, 
compreensão e prestigio por mais um 
ano de pescaria. 
 Que a temporada 2016/2017 
seja farta de peixes e que todos possam 
se divertir ao máximo!

TORNEIO DE 
Encerramento

PESCA - ABRIL 2016

Data Torneio Local
09 1ª Etapa do Torneio Anual de Pesca de Cais ICRJ
30 2ª Etapa do Torneio Anual de Pesca de Cais ICRJ

De pé -  Alberto Quintaes, Fernando de Almeida Neto, Pedro Bertran, Reinaldo Silva, Leonardo Bochner, 
Evandro Soares. Agachados - Eliseu Soares Filhoe e Eliseu Soares Neto

Eliseu Soares Neto, Luiz Carlos Bulhões, Leonardo Bochner, Pedro Bertran
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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

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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Fixa

PROGRAMAÇÃO 
SOCIAL

Abril

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.

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

Tributos - Arthur Barreiros e Carlos Moura tocam “As mais lindas 
canções do cinema” - No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

Tributos - Lucinha Lima canta Milton Nascimento
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

14

19

16

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes 
(Gaitista e Tromptista). No Bar Temático, às 19h.

Música no Museu - Homenagem aos 150 anos de Erik Satie 
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

30

26
Bazar das Mães - Refazer
No Salão Marlin Azul, das 12h às 20h.
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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 passado pelo nível de Fundamental).

NAVEGAÇÃO:
- Inscrições abertas para o curso de Arrais Amador; 
- Mestre Amador;
- Capitão Amador;
- GPS.
• Curso de previsão do tempo: Visa preparar o aluno para a interpretação 
dos boletins do tempo, cartas sinóticas e imagens satélites. Assim como 
analisar as tendências do tempo, visualmente e através de leitura de instru-
mentos (barômetro, higrômetro e termômetro).
• Curso de Motonauta: 
O curso ministrado pela Brisamar visa oferecer aos alunos noções básicas 
de segurança na operação da moto aquática e prepará-los para prestar o 
exame aplicado pela CPRJ - Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Ao 
término do curso, o aluno receberá um “atestado de embarque” exigido 
para a inscrição da prova. 

QUADRA:
Futsal – (5 a 14 anos): As inscrições continuam abertas para a escolinha 
de Futsal.

PISCINA:
• Natação Infantil (3 a 12 anos);
• Nado Sincronizado (6 a 12 anos): Você conhece o esporte-arte Nado 
Sincronizado?
Venha conhecer e traga sua criança para fazer uma aula experimental!
Com participações em apresentações e/ou torneios da FARJ, o nosso curso 
conta com o apoio da técnica da Seleção Olímpica, Maura Xavier.

PRATICA DE YOGA: Mente Sã, Corpo São! Com aulas quartas e sextas-
-feiras, o yoga é uma ótima opção para quem procura uma atividade física 
que trabalhe com o corpo todo.

STAND UP (PACOTE): Agende sua aula e venha conhecer o esporte! 
Para quem ama mar, sol e quer exercitar o seu equilíbrio, não pode ficar 
fora. Vem remar!

 No próximo dia 7 de abril 
o harmonizado será especial com 
cervejas artesanais produzidas 
no Rio de Janeiro. Além disso, a 
Chef Lorena explanará sobre car-
nes - cortes especiais, procedência 
e cocção. O evento começa às 20h 
no salão 470 e tem limite de 40 
pessoas. Garanta a sua presença 
fazendo reserva no Restaurante 
através do telefone 3223-7200 ra-
mal 2148.

JANTAR
HARMONIZADO

ENTRADA
Duo de Sanduíches Especiais: 

Mini Hamburguer de Costela e 
Mini Sanduíche de Pastrami, 
Queijo Emmental e Molho de 

Mostarda
Harmonizado com 

Cerveja artesanal Hocus Pocus 
Magic Trap

PRATO PRINCIPAL 
Costela com Agrião Desconstruída
Harmonizado com Cerveja Artesa-
nal 3 Cariocas Session IPA Nema

SOBREMESA
Brownie de Cerveja com Bacon 

Caramelizado
Harmonizado com Cerveja Artesa-

nal Dead Dog IPA
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A TEORIA DE 
TUDO
DIA: 02/04 - Sábado
ELENCO: Eddie 
Redmayne, Felici-
ty Jones, Tom Prior, 
2015 (Inglaterra), 
120min - Biografia/
Drama (10anos). 
Baseado na biografia 
de Stephen Hawking, 

o filme mostra como o jovem astrofísico 
inglês fez descobertas importantes sobre o 
TEMPO, além de retratar o forte romance 
vivido entre ele e a aluna de Cambridge Jane 
Wide. Aos 21 ano, uma forte doença motora 
degenerativa colocou-o em uma cadeira de 
rodas para o resto de sua vida. Prêmios: Oscar 
de melhor ator, BAFTA de melhor roteiro, 
ator e melhor filme e prêmio David Dona-
tello de melhor filme.

O REGRESSO
DIA: 03/04 
Domingo
ELENCO: Leonardo 
DiCaprio, Tom Har-
dy, Domhnall Gle-
eson, 2016 (EUA), 
156min - Faroeste/
Aventura (16anos).

1822. Hugh Glass 
parte para o oeste americano disposto a ga-
nhar dinheiro caçando. Atacado por um 
urso, ele fica seriamente ferido e é abando-
nado à própria sorte pelo parceiro Fitzgerald, 
que ainda por cima, rouba tudo que ele tem. 
Mesmo com toda adversidade, Glass conse-
gue sobreviver e inicia uma árdua jornada em 
busca de vingança... 
Prêmios: Ganhou o Globo de Ouro e o BAF-
TA de melhor filme e o Oscar de melhor ator. 
Finalmente DiCaprio ganha seu merecidíssi-
mo Oscar. Leonardo é um ator com 25 anos 
de carreira e vários filmes de grande sucesso. 
O Regresso é uma experiência cinematográfi-
ca única, imersiva e visceral que capta a épica 
aventura de um homem por sobrevivência.

MINHA VIDA 
NA OUTRA VIDA
(A PEDIDOS)
DIA: 08/04
Sexta-feira
ELENCO: Jane Sey-
mour, Clancy Brown, 
Kyle Howard, 2006 
(EUA), 93min - Dra-
ma (Livre).

Pela primeira vez na história, um filme retra-
ta com fidelidade, lógica e respeito, a reen-
carnação - tema de interesse de milhões de 
pessoas em todo o mundo. Baseado em fatos 
reais, relatos no livro autobiográfico de Jenny 
Cockell “Minha Vida em Outra Vida” conta 
a história de Jenny, uma mulher do interior 
dos Estados Unidos, que tem visões, sonhos 
e lembranças de sua última encarnação como 
Mary, uma mulher irlandesa que faleceu na 
década de 30. Intrigada, Jenny sai em bus-
ca de seus filhos da vida passada. Tem início 
uma jornada emocionante. 
Jenny é magistralmente interpretada pela 
grande atriz inglesa Jane Seymour que fez um 
sucesso inigualável a qualquer outro filme em 
“Em Algum Lugar do Passado”. Só, que desta 
vez, não se trata de ficção, mas de realidade. 

LINDA DE 
MORRER
DIA: 09/04 - Sábado
ELENCO: Glória 
Pires, Antonia Mo-
rais, Emílio Dantas, 
2015 (Brasil), 90min 
- Comédia (12anos).

A cirurgiã plástica 
Paula aplica em si 

mesma uma fórmula experimental para eli-
minar celulites e morre. Com a ajuda de um 
amigo psicólogo e médium, ela volta à Terra e 
tenta evitar que sua gananciosa sócia coloque 
o nocivo produto no mercado.
O filme “Linda de Morrer” é estrelado por uma 
dupla de primeira mãe e filha e mesmo sendo 
uma comédia emocionou bastante a plateia.

007 CONTRA 
SPECTRE
DIA: 10/03 -
Domingo
ELENCO: Da-
niel Craig, Chris-
tophWaltz, Léa 
Seydoux, 2015 
(Inglaterra, EUA), 
150min - Ação 
(14anos).

James Bond vai à Cidade do México com a 
tarefa de eliminar Marco Sciarra, sem que seu 
chefe tenha conhecimento. Isto faz com que 
Bond seja suspenso temporariamente de suas 
atividades e que “Q” instale em seu sangue 
um localizador, que permite que o governo 
britânico saiba sempre em que parte do pla-
neta ele estará. Este é o quarto e último filme 
que Daniel Craig nos brindou como James 
Bond.

COMO ÁGUA 
PARA CHOCO-
LATE
DIA: 15/04 
Sexta-feira
ELENCO: Marco 
Leonardi, Lumi Ca-
vazos, Regina Torné, 
1992 (México), 
120min - Drama/Ro-
mance (12anos).

Tita nasceu na cozinha do rancho de sua 
família, quando sua mãe estava cortando 
cebolas. Logo em seguida seu pai morre de 
um ataque cardíaco fulminante, por ter sua 
paternidade questionada. Com isso Tita é 
vítima de uma tradição local, que diz que a 
filha mais nova não pode se casar para que 
cuide da mãe até sua morte. Ao crescer Tita 
se apaixona por Pedro Muzquiz, que deseja 
se casar com ela. Sua mãe veta o matrimô-
nio, devido à tradição, e sugere que ele se case 
com Rosaura, a irmã dois anos mais velha de 
Tita. Pedro aceita, pois apenas assim poderá 
estar para sempre perto de Tita.

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

Colaboradora: Maria Thereza Barcellos
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No rigoroso inverno de 1820, o navio bale-
eiro Essex, comandando pelo capitão Owen 
Chase, é atacado por uma baleia gigante, co-
nhecida como Moby Dick. O desastre marí-
timo que ocorreu na vida real inspiraria Mel-
ville a escrever “Moby-Dick”. Entretanto, o 
livro contou apenas metade da história. “No 
Coração do Mar” revela as terríveis consequ-
ências do trágico naufrágio que o homem 
sobreviveu fazendo coisas impensáveis para o 
ser humano.

O BOM DINOS-
SAURO
DIA: 29/04 
Sexta-feira
ELENCO: Ray-
mond Ochoa, Fran-
ces McDormand, 
Jeffrey Wright, 2016 
(EUA), 124min - 
Animação (Livre). 

Na fase pré-histórica um asteroide não caiu 
na Terra e os dinossauros não foram extin-
tos. Dessa forma, os animais puderam viver 
pacificamente com os humanos e uma dessas 
relações deu muito certo entre o apatossauro 
Arlo e seu melhor amigo, o menino Spot. 
“Este filme já foi visto por mais de 4 milhões 
de pessoas no Brasil”.

JOY
DIA: 30/04-Sábado
ELENCO: Jennifer 
Lawrence, Robert De 
Niro, Bradley Co-
oper, 2016 (EUA), 
124min - Drama/
Comédia (10anos). 

Inspirado em uma 
história real, a inven-

tora Joy Mangano é uma mãe solteira cheia 
de ideias criativas na cabeça. A sua primeira 
criação revoluciona é o MiracleMop, um es-
fregão feito com um tecido propício para ser 
torcido sem que a pessoa molhe suas mãos. 
Movida pela necessidade e pelo sonho de 
uma vida, Joy triunfará lançando um sucesso 
milionário que transformará a vida de todas 
da família. 
A performance de Lawrence recebeu acla-
mação, rendendo à ela o Globo de Ouro de 
melhor atriz em comédia ou musical e uma 
indicação ao Oscar de Melhor Atriz.

LIVRE
DIA: 22/04 -
Sexta-feira
ELENCO: Reese 
Witherspoon, Gaby 
Hoffmann, Laura 
Dern, 2015 (EUA), 
116min - Drama 
(14anos).

Após a morte de sua mãe e um divórcio 
Cheryl entra em um processo de autodes-
truição repleto de heroína. Decide mudar e 
investir em uma nova vida junto à natureza 
selvagem. Para tanto, ela se aventura em uma 
trilha de 1100 milhas pela costa do oceano 
Pacífico. O filme foi lançado no festival de 
Toronto com grande sucesso. Livre é uma 
grande caminhada para o interior de cada 
um... Reese merecia um Oscar...

DIOR E EU
DIA: 23/04 - Do-
mingo
ELENCO: Jennifer 
Lawrence, Marion 
Cotillard, Sharon 
Stone, 2014 (França), 
86min - Documentá-
rio (Livre).

Em abril de 2012, o 
estilista Raf Simons foi o escolhido para ser 
diretor criativo de uma das grifes mais bada-
ladas do mundo, Christian Dior. Simons tem 
apenas oito semanas para criar sua primeira 
e muito esperada coleção para a maison. É 
nessa correria que as lentes revelam as evolu-
ções de uma peça de roupa desde o croqui até 
ela ficar pronta e linda para desafiar o mundo 
com suas mais belas manequins. 

NO CORAÇÃO 
DO MAR
DIA: 24/04 -
Domingo
ELENCO: Chris He-
msworth, Benjamin 
Walker, Cillian Mur-
phy, 2015 (EUA), 
120min – Aventura/
Fantasia (14anos).

UM SENHOR 
ESTAGIÁRIO
DIA: 16/04 - Sábado
ELENCO: Robert 
De Niro, Anne Ha-
thaway, Rene Russo, 
2015 (EUA), 121min 
- Comédia (12anos).
Jules Ostin é a criado-
ra de um bem-suce-

dido site de venda de roupas que, apesar de 
ter apenas 18 meses, tem mais de duzentos 
funcionários. Quando sua empresa inicia um 
projeto de contratar idosos como estagiários, 
em uma tentativa de colocá-los de volta ao 
trabalho, coube a ela trabalhar com o viúvo 
Ben Whittaker que aos 70 anos leva uma 
vida monótona e vê o estágio como uma 
oportunidade de se reinventar. Por mais que 
enfrente o inevitável choque de gerações, 
ele conquistará os colegas de trabalho e, aos 
poucos, se aproximará de Jules criando uma 
importante ligação entre os dois...

PERDIDO EM 
MARTE
(PALESTRANTE)
DIA: 17/04 
Domingo
ELENCO: Matt 
Damon, Jessica 
Chastain, Kristen 
Wiig, 2015(EUA), 
142min - Ficção 
Científica(12anos).

Durante uma missão a Marte, o astronauta 
Mark Watney (Matt Damon) é dado como 
morto após uma feroz tempestade e é dei-
xado para trás por sua tripulação. Contudo, 
Watney sobrevive e encontra-se sem recursos 
e sozinho no planeta hostil. Apenas com su-
primentos escassos, ele deve contar com a sua 
criatividade, engenho e espírito para subsistir 
e encontrar uma maneira de sinalizar à Terra 
que está vivo. Há milhões de quilômetros de 
distância, a NASA e uma equipe de cientistas 
internacionais trabalha incansavelmente para 
trazer “o marciano” de volta enquanto seus 
colegas de tripulação simultaneamente tra-
çam uma ousada, para não dizer impossível 
missão de resgate. Conforme essas histórias 
de incrível bravura se desdobram, o mundo 
se une para torcer pelo retorno seguro de Wa-
tney.

cinema
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 4.843.810,57 Fornecedores 1.578.316,62
Contas a receber - sócios 4.941.342,81 Adiantamentos para eventos sociais 776.363,03
Outras contas a receber 1.686.684,55 Salários e encargos a pagar 1.728.424,36
Estoques 671.602,08 Impostos e taxas a recolher 720.049,60
Adiantamentos 241.992,66 Outras contas a pagar 146.826,78
Outros ativos circulantes 426.903,50

12.812.336,17 4.949.980,39

Não Circulante Não Circulante
Processos judiciais Cedae 7.917.007,25 Processos judiciais Cedae 7.917.007,25        
Processos judiciais 618.742,11 Provisão para contingências 1.636.684,71

8.535.749,36 9.553.691,96

Investimentos eventuais 1.438.067,09 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 927.420,40 Patrimônio social 37.689.921,28
Imobilizado 37.539.087,27 Reservas livres 318.099,96

39.904.574,76 Reservas vinculadas 4.200.553,98
Reservas patrimoniais 1.854.587,01
Superávit/(Déficit) do exercício 2.685.825,71

46.748.987,94

TOTAL DO ATIVO 61.252.660,29 TOTAL DO PASSIVO 61.252.660,29

RECEITAS R$ DESPESAS R$

Clube 31.948.133,32 Clube 30.076.822,58
Restaurante 13.380.226,45 Restaurante 12.703.230,04
Convés 1.832.755,09 Convés 1.695.236,53

TOTAL DAS RECEITAS 47.161.114,86 TOTAL DAS DESPESAS 44.475.289,15

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 2,59
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

Balancete Sintético - janeiro/16

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

RESULTADO ACUMULADO - ABR A DEZ/15
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2016 2015 2016 x 2015
CLUBE -35.285,72 225.369,81 -260.655,53 
RESTAURANTE 31.015,00 5.074,53 25.940,47
CONVÉS 10.514,68 40.903,70 -30.389,02 
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS 6.243,96 271.348,04 -265.104,08 
TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS * 300.000,00R$       150.000,00R$       150.000,00R$     
RESULTADO OPERACIONAL -293.756,04 121.348,04 -415.104,08 

2016 2015 2016 x 2015
CLUBE 1.871.310,74 1.434.932,08 436.378,66
RESTAURANTE 676.996,41 70.278,74 606.717,67
CONVÉS 137.518,56 130.624,69 6.893,87
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO 2.685.825,71 1.635.835,51 1.049.990,20
TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS * 3.444.000,00R$    3.444.000,00R$    -R$                   
RESULTADO OPERACIONAL -758.174,29 -1.808.164,49 1.049.990,20
* 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 JANEIRO DE 2016 E 2015

balancete 

Sem Gripe

IATE NEWS

Boa notícia para quem for 
visitar a subsede em Angra 
dos Reis! Desde o dia 18 
de fevereiro o Departa-

mento de Informática do 
Clube colocou à disposi-

ção o uso de rede de inter-
net sem fio nos quartos e 
dependências da subsede. 

Aproveite!

WI-FI EM 
ANGRA Continua disponível o ser-

viço de aviso por SMS automáti-
co referente qualquer consumo 
realizado no Restaurante, Convés 
ou Bilhar para o celular do sócio 
proprietário. A mensagem contém 
a data, hora e valor da despesa.
 Para ser informado, basta 
atualizar o seu cadastro na secreta-
ria do Clube. Caso queira cancelar 
este envio, basta solicitar o blo-
queio do serviço.

SMS
AUTOMÁTICO

 Nos dias 30 de abril e 7 
de maio, o Iate Clube partici-
pará da campanha de vacinação 
contra o vírus Influenza. A va-
cina estará disponível no Posto 
Médico nestes dois sábados, das 
9h às 16h, para imunização dos 
associados. Previna-se! Venha e 
traga a sua família.




