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N

esta edição, temos
a última chamada
para inscrições da
Colônia de Férias
que está marcada
para a primeira semana de 2017. Passe logo na EDN
e garanta dias com muito conhecimento e diversão para seu filho.
Começamos a seção da Vela
com a Copa da Juventude que lotou
a sede do clube com aproximadamente 100 jovens velejadores de sete
estados do país. Além das regatas, a
programação paralela foi intensa
com palestras, oficinas e confraternização.
Em Cabo Frio, o 3º Campeonato Brasileiro de J70 movimentou
a subsede nos dias 14 a 16 de outubro. A classe, que vem crescendo
cada vez mais nos últimos tempos,
já tem a próxima competição agendada: neste mês a J70 Challenge vai
acontecer na sede do Iate Clube.
Outro grande evento foi
a Semana de Vela, que reuniu sete
classes com mais de 100 velejadores

Editorial &
em 71 barcos inscritos. Fechando as
regatas do mês de outubro, temos
o tradicional Mini Circuito Rio e
Taça Rio.
Na Pesca, aconteceu a primeira etapa da 20ª edição do Torneio Marlin Rio, no dia 29 de outubro, com vitória para a equipe
Picante do Comandante Luiz Carlos Bulhões. Os pontos também valeram para o Torneio de Abertura,
que foi vencido pela equipe Ponta
Negra do Comandante João Paulo.
Na parte de eventos sociais,
registramos o almoço em homenagem à Força Aérea Brasileira no dia
27 de outubro. Fechando o ciclo
dos eventos militares que o ICRJ
organiza anualmente, aproveitamos
para convidar o quadro social a participar do almoço em homenagem à
Marinha do Brasil.
No dia 10, o Coral do ICRJ
irá receber o Coral da Urca para
uma apresentação, gratuita, no
Centro Cultural do clube. Passe na
Gerência Social e retire seu convite!
No dia seguinte, o clima natalino

irá contagiar o Circo Popeye com a
Festa de Natal para as crianças com
diversas atrações e chegada do Papai
Noel.
Falando em Natal, a equipe
do Restaurante já está recebendo encomendas de itens para as ceias das
festas de final de ano. Fique atento
ao prazo para fazer o seu pedido.
Ainda neste tema, informamos os
novos prazos de inscrição para hospedagem nas subsedes durante o
Réveillon.
Direto da subsede de Angra
dos Reis, registramos a homenagem
feita ao Clube, pela Polícia Federal
de Santos, durante o período olímpico. Também informamos os novos
valores das diárias para hospedagem
nas duas subsedes.
Encerramos mais um ano
com essa edição desejando boas festas e que o ano novo seja próspero e
cheio de realizações.

Boa leitura!

Edn &
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CURSOS DA EDN
NOVO CURSO DE VELA:
Vela oceânica no veleiro FAST 23 com a CLVela
CURSOS DE VELA PARA MARÇO:
As inscrições estão abertas.
• Optimist;
• Laser/Dingue;
• Windsurf.
INICIAÇÃO NÁUTICA:
Fundamental (3 a 6 anos);
Sexta-Feira
• 1 turma na parte da manhã: das 9h às 10h40
• 1 turma na parte da tarde: das 14h20 às 16h
NAVEGAÇÃO:
Motonauta, Arrais Amador,
Mestre Amador, Capitão Amador
Previsão do Tempo, GPS
Vem remar!
Pacotes com aulas de Stand Up – Paddle.

PISCINA:
Natação Infantil de manhã
Idade (3 a 12 anos)
Natação Infantil a tarde
Idade: (4 a 14 anos)
Nado Sincronizado de manhã
Idade (6 a 12 anos)
Mente Sã – Corpo São.
Aulas de Yoga
Renovação: Carteira de Arrais, Mestre e Capitão Amador junto a Capitania dos Portos para Sócios e convidados.
Obs.: Norman03 (0505): 2) na alínea b), após transcorridos
dois anos do vencimento da sua carteira de habilitação de amador, o interessado que desejar renová-la, deverá submeter-se
a novo processo de inscrição na categoria pretendida, cumprindo as orientações preconizadas para as categorias de CPA,
MSA, ARA e MTA para realização de um novo exame escrito.
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Semana Vitoriosa
Velejadores das sete classes Laser, Laser Radial, Laser 4.7, Finn,
420, Snipe, Star e J24, participaram
da Semana de Vela realizada nos dias
15 e 16 de outubro.
Foram 71 barcos inscritos,
com mais de 100 velejadores participando do evento. Nos dois dias de
regatas, foram usadas duas raias diferentes simultaneamente. Representantes do ICRJ foram vencedores em
quatro classes distintas. Confira ao
lado o quadro dos campeões:

Classe

Nº de Inscritos

Finn

2

Arnaldo Fernandes

ICRJ

J24

11

Eurus - Ronaldo Senfft, Andrea
Nicolino,Leticia Nicolino,
Pedro Gouvea

ICB

Laser

9

João Pedro Souto de Oliveira

ICRJ

Laser Radial

6

Marie Bolou

ICRJ

Laser 4.7

7

Humberto Cardoso de Cavalho

CNP

Snipe

28

Juliana Duque e Rafael Martins

YCB

Star

8

Lars Grael e Samuel Gonçalves

ICRJ

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

Fernando e Pedro Madureira - 2º lugar na classe Snipe

Tripulação

Clube

Marie Bolou - 1º lugar na classe Laser Radial

João Pedro S. de Oliveira - 1º lugar na classe Laser
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BRASILEIRO DE J70
Nos dias 14, 15 e 16 de outubro, a subsede de Cabo Frio foi tomada pelos velejadores para a realização
do 3º Campeonato Brasileiro da classe
J70. Nestes três dias de competição,
foram realizadas nove regatas disputadas com excelentes condições de vento
na raia da Praia do Forte.
Entre os cinco barcos participantes, todos representantes do ICRJ,
o vencedor só foi definido na última
regata. Segundo o velejador Maurício
Santa Cruz, da equipe Caruru a “qualidade e igualdade dos barcos J70 fazem com que as regatas sejam muito
competitivas, deixando todo o trabalho para a tripulação, ou seja, a equipe
que menos erra é a que sai vencedora”.
Quem se deu bem foi a equipe “Tô Nessa” de Renato Cunha que
venceu o Estadual com 15 pontos. O
segundo lugar ficou o barco Viking
de Haroldo Solberg, também com
15 pontos e a embarcação Caruru de
Flavio Andrade, ficou com o terceiro
lugar somando 16 pontos no total.
No sábado, foi oferecida uma
feijoada aos participantes e, no domingo, houve a cerimônia de premiação.

Foto: Marcos Mendes

Bom tempo para a Classe

A J70 não pára de crescer no mundo, com mais de 1.200
barcos na água. Os velejadores brasileiros optaram por um caminho certo em ter uma flotilha no Brasil. Isto faz com que possamos
correr um evento de alto nível pelo mundo e treinar no Brasil com
um custo compatível com a nossa realidade.
No próximo ano, o mundial será na Sardenha (Itália), sendo esperado mais de 140 barcos na raia. A flotilha brasileira já está
organizando bons eventos e treinamentos para o próximo ano.
Muitos velejadores de outras classes estão migrando para a
classe J70, então teremos um bom tempo de treinamento para que
possamos chegar forte ao Mundial em Setembro de 2017.
Por Maurício Santa Cruz

Class
1º
2º
3º
4º
5º

Barco

Tripulação

Renato C. Faria / Kadja Brandão / Thomas Low Beer /
Henrique Haddad / Ricardo Ermel
Haroldo Solberg / Mario Tinoco / Luis Marcelo / André
VIKING
Lekszycki
Flavio P. de Andrade / Maurcio Santas Cruz / Mario Tinoco /
CARURU
Kiko Pellicano
Phil Haeger / Aloysio Miranda / Helio Hasselmam /
CLOUD NINE
Breno Osthoff
Dario Galvão / Guilherme Hamelmann / José Augusto
CAUE
Barcellos / Phil Kemp
TÔ NESSA

Sail Nº

Clube

493

ICRJ

641

ICRJ

642

ICRJ

650

ICRJ

403

ICRJ
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Copa da Juventude

A Copa da Juventude realizada de 10 a 14 de outubro pelo Iate
Clube com apoio da CBVela contou
com 95 velejadores de sete estados.
Além da regata em si, foram oferecidas
palestras e clínicas para aprofundar o
conhecimento dos jovens velejadores.
A competição foi seletiva para
o Mundial da Juventude, que será disputado em Auckland, na Nova Zelândia, neste mês. Os vencedores em cada
classe na Copa da Juventude ingressaram no Programa de Desenvolvimento
Individual de Atletas da CBVela. Nele,
o Conselho Técnico de Vela Jovem e a
diretoria da entidade avaliam os atletas
para a formação da Equipe Brasileira
de Vela Jovem que irá representar o
país no Mundial da Juventude.
O Secretário Geral da CBVela Ricardo Lobato avalia a Copa
como um momento de entusiasmar

os jovens no esporte: “Buscamos trazer
mais conhecimento técnico e inspiração para estes jovens velejadores. Para
isso, trouxemos este ano alguns dos
nossos medalhistas olímpicos e treinadores para conversarem com a garotada. Também contamos com o apoio
dos clubes para ajudar neste momento
de transição entre a vela de iniciação e
o alto rendimento”, afirmou.
Na classe 29er, os vencedores
foram Lucas Cazale / Lucas Mirow e
Helena De Marchi / Nicole Buuck; na
classe 420, os campeões foram Gus-

tavo Abdulklech/Pietro Geronimi e
Olivia Belda/Marina Arndt; na Hobie
Cat 16 a dupla Carlos Eduardo Monteiro Lopes e Rafael Rizzato terminaram em primeiro; na Laser Radial os
vencedores foram João Emilio Vasconcellos e Natascha Boddener; e na RS:X
os campeões foram Daniel Pereira e
Larissa Schenker.
Neste ano, o clube vencedor
foi o Yacht Clube da Bahia. O Yacht
Clube Santo Amaro ficou na vice-liderança e o Iate Clube do Rio de Janeiro
terminou com a terceira posição.

PALESTRAS
Ao final de cada dia de
competição, os jovens velejadores assistiram à palestras
organizadas pela CBVela.
Como palestrantes, tivemos
a campeã olímpica Martine
Grael, o bicampeão olímpico
Robert Scheidt além dos atletas olímpicos Gabriel Borges
e Patrícia Freitas.
Também conversaram
com a garotada os técnicos Javier Torres, Alexandre Saldanha e Bruno Di Bernardi. O
treinador espanhol Javier Torres também ministrou clínicas
para técnicos da Vela Jovem.

29er - dupla campeã - Lucas Cazale e Lucas Mirrow

420 - dupla campeã - Gustavo Abdulklech e Pietro Geronimi
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SONHO Mini Circuito Taça Rio
DE VIDA

Ao final da Copa da Juventude,
duas duplas da Vela Jovem receberam
dois barcos da classe 470 das mãos dos
campeões olímpicos: Kahena Kunze,
Martine Grael, Robert Scheidt e Torben Grael no dia 14 de outubro, como
incentivo à prática do esporte.
Martine Grael e Robert Scheidt entregaram as embarcações para a
dupla baiana Juliana Duque e Amanda
Sento-Sé. Já os medalhistas de prata do
último Mundial da Juventude na classe
420, os velejadores do ICRJ Leonardo
Lombardi e Rodrigo Luz, receberam o
outro barco 470 das mãos de Kahena
Kunze e Torben Grael.
“É uma honra muito grande. Velejo desde os 7 anos e sonho em
poder ir para os Jogos Olímpicos. Isso
sempre foi algo distante, mas temos
conseguido bons resultados e isso nos
motiva. Conseguir esse barco é um primeiro passo para realizar um sonho de
vida”, afirmou Leonardo.

Torben Grael, Rodrigo Luz, Leonardo Lombardi
e Kahena Kunze

Os barcos de oceano correram cinco regatas durante os dias
21, 22 e 23 de outubro na Baía de
Guanabara pelo Mini Circuito Rio.
Entre as classes IRC e BRA RGS, tivemos a participação de 24 embarcações de até 29 pés na tradicional
competição que antecede o Circuito Rio. Foram quatro regatas barla-sota e uma regata de percurso com
condições climáticas favoráveis.
Na IRC, o barco campeão
foi o Fregate de Antônio Paes Leme
(RYC). Em2º lugar ficou o barco
Stand by Me de Lars Grael (RYC) e
em 3º lugar ficou o Eurus de Ronaldo Senfft (ICB). Já na BRA RGS,
o campeão foi o barco Nota Jazz
de Camila Fernandez. No 2º lugar
ficou o barco DORF de Roberto
Schnarndorf e o Tchau Mandona
ficou em 3º lugar, todos representando o ICRJ.
A cerimônia de premiação
aconteceu no Bar dos Pinguins com
churrasco para todos os velejadores.

Nota Jazz - Campeão classe RGS

Nos dias 22 e 23 de outubro o Iate Clube realizou a Taça Rio
para barcos da classe HPE 30. Foram dois dias de competição com
excelentes condições de vento nas
quatro regatas velejadas pelas cinco
embarcações participantes.
A vitória ficou com a equipe da embarcação Phoenix (ICS). A
vice-liderança foi da equipe Neptunus HP (ICRJ), o terceiro lugar ficou com a equipe Capatosta (YCI)
e o quarto com a equipe Carioca
Jr. (ICRJ), enquanto a Maga-Kiwi
(ICRJ) terminou na quinta colocação. Os velejadores aproveitaram a
Taça Rio como treinamento para o
Circuito Rio (confira a cobertura
na próxima edição).
A Cerimônia de premiação
foi no domingo (23) junto com a
cerimônia do Mini Circuito Rio no
Bar dos Pinguins.

Neptunus - 2º lugar

VELA - DEZEMBRO 2016

Data
03 e 04
03 e 04
17
18

Regata
Copa Primavera (4ª etapa Copa ICRJ)
Obs.: Menos para a Classe Star
Copa J70 (4ª etapa)
Copa Star (4ª etapa)
Regata Neptunus

Classes
Monotipos
J70
Star
Oceano
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Marlin Rio
A 1ª etapa da 20ª edição do Torneio Marlin Rio aconteceu no dia 29 de
outubro com 19 embarcações inscritas. A
mesma etapa também serviu para o Torneio de Abertura. Tivemos poucos marlins azuis capturados em um dia de mar
bastante agitado.
A equipe Picante do Comandante Luiz Carlos Bulhões foi a campeã da
etapa. Na vice-liderança ficou a equipe
Sete Estrelas do Mar do Comandante
Fernando Filho e na terceira posição, ficou a equipe Ocean Plus do Comandante Sergio Barcelos.
No Torneio Marlin Rio só pontuam marlins azuis (300 pontos cada).
Os marlins brancos capturados servem
como critério de desempate (1 ponto
cada). No retorno, todas as equipes devem trazer a filmagem com a senha do
dia (conferindo autenticidade à filmagem). Nas imagens, é obrigatório conter
a liberação, libertação e identificação do
peixe.
Já no Torneio de Abertura, a
equipe campeã foi a Ponta Negra, do Comandante João Paulo. A equipe Sete Estrelas do Mar ficou novamente com o 2º
lugar e a 3ª colocada foi a equipe Picante.
A maior peça capturada foi um Cavala
Wahoo pescado por Fernando Pedrosa
da equipe Ponta Negra.
No Torneio de Abertura qualquer peixe oceânico vale ponto. Cada espécie possui uma pontuação previamente
definida. A liberação de peixes de bico é
obrigatória, mas outras espécies de peixes
devem ser trazias para a pesagem.
No final do dia, a confraternização entre os pescadores aconteceu na
parte superior do Convés.

C

Equipe Ponta Negra - Pedro Tinoco, Comandante João Paulo, Fernando Pedrosa e Ricardo Pedrosa

Equipe Picante - Vicente Luiz Arruda, Lucas Bulhões, Comandante Luiz Carlos Bulhões, Alberto
Quintaes e Vicente Arruda
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Comandante da equipe Ocean Plus - Sergio Barcelos e o Comodoro Paulo Fabiano

Equipe Sete Estrelas do Mar - Comandante Fernando Filho e tripulação

Equipes no momento de entrega das imagens capturadas

Maior peça da etapa - Cavala wahoo - 20,500kg - Capturada por Fernando
Pedrosa da equipe Ponta Negra

PESCA - DEZEMBRO 2016

Data

Torneio

Local

03

2ª etapa dos Torneios de Bico e Oceano

ICRJ

08

3ª etapa dos Torneios de Bico e Oceano

ICRJ

10

4ª etapa dos Torneios de Bico e Oceano

ICRJ

17

Torneio Offshore 27,5

ICRJ

17

Torneio Elas & Elas de Pesca Oceânica

ICRJ

12

13
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Almoço em
homenagem à FAB

O tradicional almoço em
homenagem à Forca Aérea Brasileira
aconteceu no dia 27 de outubro, no
Salão Nobre. O Comodoro Paulo
Fabiano foi o anfitrião do evento
recebendo os oficiais e convidados.
Antes do almoço ser servido,

o Diretor Jurídico Marcio Donnici
deu início à solenidade como mestre
de cerimônia do evento. Em seguida,
subiram ao púlpito para discursar
o Comodoro, o Brigadeiro do Ar
Marcos Aurélio Santos Martins e o
Comandante do III COMAR Major

Brigadeiro do Ar José Euclides da
Silva Gonçalves.
No dia 10 deste mês, o Iate
Clube irá oferecer o almoço em
homenagem à Marinha do Brasil.
Os convites podem ser adquiridos na
Gerência Social. Prestigie!

Comodoro Paulo Fabiano e o Major Brigadeiro do Ar José Euclides
da Silva Gonçalves

Comandante do III COMAR discursando para os convidados

Major Brigadeiro do Ar José Pessoa C. Albuquerque, Comandante José
Euclides da Silva Gonçalves, Diretor Jurídico Marcio Donnici e o Comodoro

Samuel Israel, Contra-Comodoro Vicente Arruda e Alexandre Vergueiro

Social &
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ENCONTRO DE CORAIS

Coral do ICRJ

No dia 10 de dezembro às
15h, o Coral do ICRJ e o Coral
da Urca farão uma apresentação
em conjunto no Centro Cultural
do Iate. Será a primeira vez que os
dois grupos comandados por Jonas
Hammar se apresentarão juntos. O
maestro, que ingressou como professor do coral do clube há um ano,
aproveitou a ocasião para promover
essa integração e troca de conhecimento entre os dois corais: “Como
são corais “primos” (ambos pertencem a Urca e são regidos por mim),

procurei fazer um repertório diferente em cada grupo para tornar o
encontro mais plural e rico”. Os dois
grupos ensaiaram separadamente,
mas o maestro já antecipou que teremos uma grande surpresa no final
do evento.
Esta oportunidade será um
desafio e uma experiência muito rica
para todos os envolvidos. Segundo
Jonas, seu maior orgulho é fazer um
participante cantar sem traumas e
com satisfação. Pois em um coral,
só é possível realizar o trabalho atra-

Coral da Urca

vés do coletivo: “Essa união nos faz
bem, aumenta a autoestima, nos dá
prazer e possibilita lindos encontros!
E é por isso que: quem canta, seus
males espanta”, afirma o maestro.
Sócios e convidados poderão
assistir ao evento gratuitamente, basta passar na Gerência Social e retirar
os convites, pois o espaço tem capacidade máxima para 150 pessoas. E,
para quem se empolgar, o Coral do
IATE está com vagas abertas. Quem
quiser pode participar de um ensaio
sem compromisso.

Festa de Natal das Crianças
Mais uma edição da tradicional Festa de Natal
das Crianças promete movimentar o Circo do Popeye no dia 11 de dezembro (domingo). Das 15h às
19h a criançada vai poder se divertir participando
das oficinas decorativas de Natal e confeccionando
enfeites natalinos. Além disso, teremos ginástica,
danças, fotos com o Papai Noel e muito mais!
Não deixe de trazer o seu filho para curtir essa
celebração tão especial!
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PROGRAMAÇÃO
Fixa
CINEMA - Todas as sextas e sábados às 20h e domingos às 17h,
no Centro Cultural Gabriel Villela.
REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 19h30,
no salão Marlin Azul
DUETO PAULO MIDOSI E HAROLDO CAZES - Todas as
quintas-feiras às 19h, no Bar Temático. (Convidado especial duas
vezes 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.

Dezembro
03

Tributos - Clarisse Grova presta tributo ao Samba-Canção
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

08

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

10

Primeiro encontro de Corais - Coral do ICRJ e Coral da Urca
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 15h.

10

Almoço em Homenagem à Marinha do Brasil
Coquetel no Salão Nobre e Almoço no Malin Azul, às 13h.

11

Festa de Natal das Crianças
No Circo Popeye, das 15h às 19h.

13

Música no Museu - Clássicos de Natal com Coro de Cor e Ana
Azevedo no Piano. No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

17

Tributos - Eliane Salek canta Elizeth Cardoso
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

22

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

RECREAÇÃO INFANTIL

Piscina
Terça-feira a domingo
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Das 9h às 19h

Horário
Natação (3 ada
12 Sede
anos)

Horário da Sauna

Horário Pilates

Terça Piscina
e quinta-feira
Terça-feira
a domingo
Das 8h15
às 9h
Das 10h15
9h às 19h
ou das
às 11h

NataçãoSinuca
(3 a 12 anos)
Terça e quinta-feira
Segunda
a sexta-feira
Das14h30
8h15 às
às 23h
9h
Das
ou das
10h15 às
11h
Sábado,
domingo
e feriado
Das 14h às 22h

Sinuca

Segunda
a sexta-feira
Carteado
Das
14h30
23h
Todos
os às
dias
Sábado,
domingo
e feriado
Das
13h às 21h
Das 14h às 22h

Ballet
Carteado
Terça e quinta-feira
DasTodos
17h30osàsdias
18h30
Das
13h às
e das
18h30
às21h
19h30

AulaBallet
de Tênis
Terça
Terçaeaquinta-feira
sexta-feira

Natação
GMNI
Horário
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 do
Salão de Beleza
Terça-feira
Das 9h às 18h

DasDas
17h30
às19h
18h30
6h às
e das 18h30 às 19h30

Tênis - Utilização p/ Sócios

Aula de Tênis
Segunda-feira
a domingo
Terça
sexta-feira
Das a
19h
às 22h

Quarta-feira a sábado
das 9 às 19

Das 6h às 19h

Horário
da Das
Barbearia
19h às 22h

Tênis - Utilização p/ Sócios
Segunda-feira a domingo

ACADEMIA CORPO LASER - ICRJ

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h
(Hora de almoço das 13h às 14h )

DOMINGO E FERIADO

Das 9h30 às 14h
(Fechado no último domingo do mês)

Formas de pagamento:
- Dinheiro ou débito no título

Modalidades e Programação:
Ginástica, Musculação, Personal Training

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

Ceias Prontas

Com a chegada das festas de
fim de ano, a equipe do restaurante
do clube já está recebendo os pedidos
para as ceias de Natal e Ano Novo.
O prazo para encomendas da
ceia natalina vai até o dia 15 de dezembro. A entrega dos itens solicitados
será no dia 24 de dezembro até às 13h.
Já para o Réveillon, as encomendas podem ser feitas até o dia 22,
e a entrega será no dia 31 de dezembro
até às 13h. Confira os itens e faça seu
pedido!

CÁRDÁPIO
1. Peru assado à Califórnia c/ molho de frutas cítricas ....................................................... R$ 95,00 o kilo (+ ou – 4 kg a peça)
2. Peru assado com peras carameladas e molho poivre ....................................................... R$ 95,00 o kilo (+ ou – 4 kg a peça)
3. Chester assado com tomatinhos confit e batatinhas com molho de ervas cítricas ........ R$ 95,00 o kilo (+ ou – 3,5 kg a peça)
4. Peito de peru bolinha com fio de ovos ........................................... R$ 80,00 o kilo | ½ kg = R$40,00 (+ ou – 1,0 kg a peça)
5. Tender bolinha cravejado com molho de mostarda ........................ R$ 76,00 o kilo | ½ kg = R$38,00 (+ ou – 1,0 kg a peça)
6. Pernil de porco com abacaxi em calda ............................................ R$ 90,00 o kilo | ½ kg = R$45,00 (+ ou – 1,5 kg a peça)
7. Lombo de porco assado com molho de damascos .......................... R$ 90,00 o kilo | ½ kg = R$45,00 (+ ou – 1,5 kg a peça)
8. Pernil de cordeiro assado com molho de cogumelos e ervas .......... R$ 144,00 o kilo | ½ kg = R$72,00 (+ ou – 1,5 kg a peça)
9. Farofa de frutas secas ....................................................................................................... R$ 76,00 o kilo | ½ kg = R$38,00
10. Farofa de castanhas e nozes ............................................................................................ R$ 76,00 o kilo | ½ kg = R$38,00
11. Arroz de passas .............................................................................................................. R$ 54,00 o kilo | ½ kg = R$27,00
12. Arroz de amêndoas ......................................................................................................... R$ 60,00 o kilo | ½ kg = R$30,00
13. Bacalhau ao Brás .......................................................................................................... R$ 190,00 o kilo | ½ kg = R$95,00
14. Brandade de bacalhau ................................................................................................... R$ 190,00 o kilo | ½ kg = R$95,00
15. Salmão marinado da casa .............................................................................................. R$ 190,00 o kilo | ½ kg = R$95,00
16. Fio de ovos ......................................................................................... R$ 72,00 o kilo | ½ kg = R$36,00 | 250g = R$18,00
17. Rabanadas tradicionais (porção – 1 dúzia) ............................................................................. R$ 54,00 | R$4,50 a unidade
18. Torta de nozes com baba de moça ......................................................................................................... R$ 55,00 a unidade

Gente &
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O Iate Clube realizou dois eventos que movimentaram os salões do Clube
No dia 27 de outubro, o tradicional Almoço em homenagem à Força Aérea Brasileira lotou o salão
Nobre e no dia 04 de novembro, a Pérgula da Piscina recebeu sócios e velejadores na festa de premiação do Circuito Rio. Confira alguns cliques de quem esteve presente:

Edmundo Souto de Oliveira e Christina Frediani

Diretor de Vela Ricardo Baggio e Tânia Curvo

Kadja Brandão e Renato Cunha

Ignácia Cantinho

Ernani Fonseca e Wilson Teixeira

Rubem Bittencourt e Ilka Luz

Almoço em homenagem à Força Aérea Brasileira

Regina Bianchi, Luiz Evangelista e Washington Bianchi
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Cinema &

*
PROGRAMAÇÃO DE
DEZEMBRO

Sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

*Sujeita a alterações
Colaboradora: Maria Thereza Barcellos

A CONEXÃO
FRANCESA
DIA: 02/12
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Jean
Dujardin, Gilles
Lellouche, Benoît
Magimel, 2016
(França, Bélgica),
120min –Suspense
Policial (16anos).
Transferido para Marselha, o magistrado
Pierre Michel logo descobre que seu maior
desafio será desmembrar uma articulada quadrilha de traficantes de heroína que domina
a cidade. Acabar com a “French Connection”
torna-se sua obsessão e Michel dedica anos de
sua vida e um bocado de sua sanidade mental
a esse trabalho, acompanhando de perto os
passos de Gaëtan, inalcançável chefe da gang
do lado oposto...
MADAME BOVARY
DIA: 03/12
SÁBADO
ELENCO: Mia Wasikowska, Ezra Miller,
Henry Lloyd-Hughes,
2015 (Inglaterra,
Bélgica), 119min –
Histórico (12anos)
Na França do século XIX, a jovem Emma se
casa com o médico Charles e vive as alegrias
da vida de recém-casada. O encantamento
dura pouco e ela não suporta mais a vida
convencional e entediante que leva ao lado
do marido. Emma dá início a uma relação
extraconjugal para tentar se promover na sociedade e melhorar seu status social. Suas atitudes, porém, a levam a uma situação oposta
aos seus objetivos.
Os franceses têm adoração por Madame Bovary e o cinema também à adora. A obra de
Gustave Flaubert de 1857 é um dos mais incensados romances jamais escritos na língua
de Molière.

CAFÉ SOCIETY
DIA: 04/12 - DOMINGO
ELENCO: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart,
Steve Carell, 2016 (EUA), 96min – Comédia Dramática (12anos).
Anos 1930. Bobby é um jovem aspirante a
escritor, que resolve se mudar de Nova York
para Los Angeles. Lá, ele deseja ingressar na
indústria cinematográfica com a ajuda de seu
tio Phil, um produtor que conhece a elite da
sétima arte. Após um bom período de espera,
Bobby consegue o emprego de entregador de
mensagens dentro da empresa de Phil. Enquanto aguarda uma oportunidade melhor,
ele se envolve com Vonnie, a secretária particular de seu tio. Só que ela, por mais que
goste de Bobby, mantém um relacionamento
secreto...
“Não é fácil ser Woody Allen. Aos 80 anos,
com 48 longas no currículo e uma média incrível de um filme por ano, há décadas, Allen
não tem mais nada para provar. ”

Jacques Arnault é presidente de uma ONG
que auxilia crianças em dificuldade. Sua próxima e ambiciosa ação consiste em resgatar
300 órfãos, vítimas da guerra civil em um país
africano. A ideia é trazer um avião fretado da
França, receber as crianças e levá-las ao país
europeu, onde pais adotivos as aguardam.
Jacques conta com a ajuda de sua esposa, de
uma jornalista e de uma equipe de assistentes
da ONG. Na hora de executar o plano, no
entanto, nada se passa como o previsto.

UM AMOR
À ALTURA
DIA: 09/12
SEXTA-FEIRA
ELENCO:
Jean
Dujardin, Virginie
Efira, Cédric Kahn,
2016(França), 99min
– Comédia Romântica (12anos)

NATAL DOS
COOPERS
(PALESTRANTE)
DIA: 11/12
DOMINGO
ELENCO: John
Goodman, Diane
Keaton, Olivia
Wilde, 2015 (EUA),
107min - Comédia

Um dia, a advogada Diane perde seu telefone celular, mas logo recebe a ligação de um
desconhecido, Alexandre, que encontrou o
aparelho e quer devolvê-lo. Quando se encontram, Diane tem uma surpresa: o homem
tão simpático ao telefone tem apenas 1,36m.
Os dois continuam a se encontrar, e logo se
apaixonam, mas ela não está pronta para lidar
com o preconceito de namorar um homem
tão baixinho. SERÁ QUE DIANE IRÁ JOGAR A SORTE PELA JANELA?

OS CAVALEIROS
BRANCOS
DIA: 10/12
SÁBADO
ELENCO: Vincent
Lindon, Louise
Bourgoin, Valérie
Donzelli, 2016 (França, Bélgica), 112min
– Drama (12anos).

O Natal se aproxima e a família Cooper se
prepara para a grande ceia na casa dos patriarcas Sam (John Goodman) e Charlotte
(Diane Keaton). Só que o casal está prestes
a se separar. Seus filhos Hank (Ed Helms) e
Eleanor (Olivia Wilde) também enfrentam
problemas, já que ele está desempregado e
ela mantém um caso com um médico casado. Paralelamente, Emma (Marisa Tomei)
tem dificuldade em lidar com a solidão e
com a inveja que sente da irmã mais velha,
Charlotte, enquanto que o pai delas, Bucky
(Alan Arkin) sente-se cada vez mais próximo
de Ruby (Amanda Seyfried), a garçonete do
restaurante que ele sempre frequenta.

Cinema &
TUDO VAI
FICAR BEM
DIA:16/12
SEXTA-FEIRA
ELENCO: James
Franco, Charlotte
Gainsbourg, Marie-Josée Croze, 2016
(Alemanha, Canadá),
115min – Drama
(14anos).
Certo dia, o escritor Tomas briga com a sua
namorada e decide dirigir seu carro sem
rumo. Nervoso, ele perde o controle do carro
e atropela e mata uma criança. Afetado pelo
trágico acidente, ele fica desnorteado e não
consegue mais ter uma vida tranquila.
AQUARIUS
DIA: 17/12
SÁBADO
ELENCO: Sonia
Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos,
2016 (Brasil, França),
122min – Suspense e
Drama (16anos)
Clara tem 65 anos, é jornalista aposentada,
viúva e mãe de três adultos. Ela mora em um
apartamento localizado na Av. Boa Viagem,
no Recife, onde criou seus filhos e viveu boa
parte de sua vida. Interessada em construir
um novo prédio no local, uma construtora
consegue comprar quase todos os apartamentos do prédio, menos o dela. Por mais que
tenha deixado bem claro que não pretende
vendê-lo, Clara sofre todo tipo de assédio e
ameaça para que mude de ideia e faça o que
eles querem...
ALICE ATRAVÉS DO ESPELHO
DIA: 18/12 - DOMINGO
ELENCO: Mia Wasikowska, Johnny Depp,
Helena Bonham Carter, 2016 (EUA),
110min – Fantasia (Livre).
Esse filme é a continuação de “Alice no Pais
das Maravilhas” quando ela retorna após uma
longa viagem pelo mundo. A jovem reencontra a mãe no casarão de uma grande festa
e percebe a presença de um espelho mágico.
Alice então atravessa o objeto e retorna ao
País das Maravilhas e descobre que o Chapeleiro Maluco corre risco de morte após fazer

uma descoberta sobre seu passado. Para salvar
o amigo, Alice deve conversar com o Tempo
para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino do Chapeleiro. Ainda
nesta bela aventura, Alice também descobre o
trauma que separou as irmãs Rainha Branca e
Rainha Vermelha.
A maior parte do elenco original retorna, incluindo Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway e Alan
Rickman que participou do filme com sua
bela voz, sendo essa sua ultima performance.
VIDA SELVAGEM
DIA: 23/12
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Mathieu
Kassovitz, Céline
Sallette, Romain Depret, 2016 (França,
Bélgica), 102min –
Drama (12 anos).
Paco e Nora formam um casal em sintonia.
Ambos amam a natureza e a vida de liberdade, concordando em criar seus filhos longe
da corrupção da sociedade de consumo. Um
dia, no entanto, este relacionamento acaba,
e Nora vai embora levando os filhos com ela
obtendo a seguir a guarda deles. Em uma visita, Paco se questra as crianças, fugindo com
eles por 11 anos. BASEADO EM UMA
HISTÓRIA REAL.
GOLPE DE
MESTRE 2
O SEGUNDO ATO
DIA: 24/12
SÁBADO
ELENCO: Jesse
Eisenberg, Mark
Ruffalo, Woody Harrelson, 2016 (EUA),
120min – Suspense e
Ação (12anos).
A sequência continua a acompanhar o famoso grupo de ilusionistas The Four Horsemen, que roubavam bancos e distribuíam o
dinheiro para a plateia que os acompanhava.
Um ano depois de terem enganado o FBI, o
grupo de mágicos é forçado a se reunir mais
uma vez e realizar uma nova série de golpes
elaborados, que culminarão na maior ilusão
que já fizeram até agora...
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CHOCOLATE
DIA: 25/12 - DOMINGO
ELENCO: Omar Sy, James Thiérrée, Thibault de Montalembert, 2016 (França),
120min – Biografia e Drama (12anos).
Rafael Padilha nasceu em Cuba em 1868 e
foi vendido como escravo quando ainda era
criança. Anos depois ele consegue fugir e é
encontrado por um palhaço que o coloca
nas suas apresentações. Em seguida, Padilha
passa a ser conhecido como “Chocolate”,
tornando-se o primeiro artista circense negro
na França. Um grande sucesso no final do século XIX. Chocolate é um retrato trágico e
cômico do racismo que tem Juliete Binoche
como artista principal. A direção maravilhosa de Lasse Hallström faz com que esse filme
seja único e belíssimo.
MEU REI
DIA: 30/12 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Vincent Cassel, Emmanuelle
Bercot, Louis Garrel, 2016 (França), 120min
– Drama e Romance (14anos).
Depois de um grave ferimento no joelho,
Tony se muda para o sudoeste francês onde
pretende realizar um longo tratamento que irá
ajudá-la a caminhar normalmente. No entanto, esta não é a sua maior dor, ela ainda amarga
um longo relacionamento infeliz com Georgio, homem sedutor, independente, manipulador e possessivo com quem teve um filho.
(O estilo exagerado da cineasta Maïwenn,
aplicado ao melodrama, trouxe o melhor filme de sua carreira até o momento).
JOGO DO DINHEIRO
DIA: 31/12 - SÁBADO
ELENCO: George Clooney, Julia Roberts,
Jack O’Connell, 2016 (EUA), 99min – Suspense (14anos).
O filme gira em torno de Lee Gates, um
famoso apresentador de TV, cujo aconselhamento financeiro fez dele um verdadeiro
guru de Wall Street. Enquanto gravava seu
programa, um desconhecido invade o palco
e, com um revólver, obriga Lee a vestir um
colete repleto de explosivos. Paralelamente, a
audiência do programa sobe sem parar e todos passam a acompanhar o que acontecerá
com o apresentador.
George Clooney e Julia Roberts estão vivendo papeis ideais para eles.
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Iate News &

Novos valores
As hospedagens para as subsedes de Angra dos Reis e Cabo
Frio sofreram reajustes em 3 de novembro. Confira abaixo a
nova tabela para os associados:
Baixa Temporada

Tipo de
acomodação
Quarto
padrão

(Março, abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro
e novembro)

Dia de
semana

Fim de
Feriado
semana prolongado*

R$80,00 R$100,00

Quarto
Comodoria e R$110,00 R$140,00
diretoria

Alta Temporada

(Janeiro, fevereiro, julho e dezembro)

Dia de
semana

Fim de
semana

Feriado
prolongado*

R$120,00

R$100,00 R$120,00

R$140,00

-

R$140,00 R$160,00

-

* O mínimo de diárias será estipulado pela Diretoria de Sede.
Obs: Convidados de sócios pagarão o dobro do valor da diária.

INCRIÇÕES PARA

O RÉVEILLON
O término das inscrições para o sorteio de hospedagem durante o Réveillon nas subsedes de Angra dos Reis
ou Cabo Frio foi antecipado para até às 12h do dia 05 de
dezembro. O sorteio é aberto aos sócios e acontecerá no
Centro Cultural, dia 05 de dezembro, às 19h.
Relembrando: O pacote inclui duas diárias (30/12 –
01/01): valor total, R$ 280,00 por apartamento.

Subsede de Angra dos Reis

Subsede de Cabo Frio

RECONHECIMENTO
O diretor adjunto da subsede de Angra dos Reis Antônio
Ferreira de Carvalho recebeu, da
Polícia Federal de Santos, a placa
em agradecimento pelo abrigo dos
policiais na subsede e apoio às lanchas da Patrulha Costeira durante
seu deslocamento para o Rio de Janeiro no período olímpico.
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Balancete &
ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.646.654/0001-46
Balancete Sintético - setembro/16

ATIVO

PASSIVO

R$

Circulante
Disponibilidades
Contas a receber - sócios
Outras contas a receber
Estoques
Adiantamentos
Outros ativos circulantes

R$

Circulante
Fornecedores
Adiantamentos para eventos sociais
Salários e encargos a pagar
Impostos e taxas a recolher
Outras contas a pagar

6.275.982,26
5.570.206,47
1.770.262,52
686.362,57
235.906,23
530.459,96
15.069.180,01

Não Circulante
Processos judiciais Cedae
Processos judiciais

5.060.952,04

Não Circulante
Processos judiciais Cedae
Provisão para contingências

10.005.788,68
695.512,85

10.005.788,68
2.866.605,49

10.701.301,53

Investimentos eventuais
Investimentos orçados
Imobilizado

1.443.384,62
776.660,38
2.052.195,72
738.716,87
49.994,45

12.872.394,17

Patrimônio Líquido
Patrimônio social
Reservas livres
Reservas vinculadas
Reservas patrimoniais
Superávit/(Déficit) do exercício

463.065,45
998.861,11
39.903.564,44
41.365.491,00

41.363.156,14
122.346,82
4.376.924,11
1.795.053,61
1.545.145,65
49.202.626,33

TOTAL DO ATIVO

67.135.972,54

TOTAL DO PASSIVO

67.135.972,54

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR A SET 2016

RECEITAS
Clube
Restaurante
Convés

DESPESAS

R$

TOTAL DAS RECEITAS

R$

Clube
Restaurante
Convés

20.184.775,50
8.304.819,01
1.119.705,95

29.609.300,46

19.028.526,83
7.974.158,11
1.061.469,87

TOTAL DAS DESPESAS

28.064.154,81

ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Abril de 2016
Maio de 2016
Junho de 2016
Julho de 2016
Agosto de 2016
Setembro de 2016

2,54
2,62
2,47
2,77
2,82
2,98

Outubro de 2016
Novembro de 2016
Dezembro de 2016
Janeiro de 2017
Fevereiro de 2017
Março de 2017

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 SETEMBRO DE 2016 E 2015
CLUBE
RESTAURANTE
CONVÉS
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS
TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS *
RESULTADO OPERACIONAL

R$

2016
96.331,28
-57.359,83
-4.985,44
33.986,01
350.000,00
-316.013,99

R$

2015
175.323,51
-58.954,42
-3.884,57
112.484,52
400.000,00
-287.515,48

2016 x 2015
-78.992,23
1.594,59
-1.100,87
-78.498,51
-R$
50.000,00
-28.498,51

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL ACUMULADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 E 2015
CLUBE
RESTAURANTE
CONVÉS
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO
TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS *
RESULTADO OPERACIONAL

2016
1.156.248,67
330.660,90
58.236,08
1.545.145,65
R$ 1.965.000,00
-419.854,35

2015
1.797.079,51
66.502,13
85.973,68
1.949.555,32
R$ 1.944.000,00
5.555,32

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

2016 x 2015
-640.830,84
264.158,77
-27.737,60
-404.409,67
R$ 21.000,00
-425.409,67

