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Piscina

Terça-feira a domingo

Sede &

Das 9h às 19h

Horário
Natação (3 ada
12 Sede
anos)

Horário da Sauna

Horário Pilates

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

NataçãoSinuca
(3 a 12 anos)
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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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Editorial

omeçamos o ano com
as equipes Binoca e
Ponta Negra, campeãs da 1ª e 2ª etapa do
tradicional Torneio de
Peixes de Bico, respectivamente, estrelando a capa de janeiro.
Saiba como foram as primeiras etapas e
confira também o que rolou no Torneio
de peixes de Oceano e Copa ICRJ.
Ainda sobre a Pesca, registramos a festa de premiação anual do
Torneio de Pesca de Cais, que transformou o Salão Nobre em um grande
aquário no dia primeiro de dezembro.
Teve entrega de troféus, homenagem
ao Diretor de Pesca, Bingo e muita
comemoração.
Na Vela, os bons ventos
anunciam a chegada dos velejadores
participantes das regatas Cape2Rio
e da Buenos Aires – Rio, neste mês
e em fevereiro. Na Cape2Rio, o Comandante da embarcação Saravah,
Pierre Joullié, nos contou como foi a
preparação para essa longa travessia.
Continuando nas regatas,
neste boletim teremos o registro das
tradicionais regatas Santos – Rio e
Circuito Rio que movimentaram o
clube em novembro. Além dessas,
saiba tudo que aconteceu no Cam-

peonato Brasileiro de HPE, no J70
Challenge e no Brasileiro de J24.
Na seção da Escola de Desportos Náuticos, o Diretor Washington Bianchi nos conta como foram
as cerimônias de formatura realizadas
nos dias 03 e 04 de dezembro, que
contou com a participação da campeã
olímpica Kahena Kunze como patronesse da Turma 87 de Optmimist.
Neste mês a Colônia de Férias estará movimentando as atividades náuticas para as crianças do clube.
Na próxima edição teremos o registro
de como foi. Em tempo, vale lembrar
que as inscrições para os cursos do
primeiro semestre já estão abertas na
secretaria da EDN.
Em eventos, no dia 11de
dezembro, a Festa de Natal para as
Crianças no Circo Popeye foi um sucesso. Neste mês a programação para
os baixinhos não para: Teremos a
peça infantil “O Meu Primeiro Livro
Mágico”, com o mágico Zambone no
Centro Cultural no dia 28.
Ainda tivemos um evento que
é sempre muito aguardado pelos sócios – Noches de Buenos Aires. Além
disso, a segunda edição do Luau dos
Coqueiros trouxe um samba da melhor qualidade para o Iate no dia 26

de novembro, sob a organização do
Superintendente Albérico de Arruda.
Por falar nele, a Comodoria
prestou uma merecida homenagem
aos 45 anos de trabalho do Superintendente ao ICRJ. Um vídeo foi exibido no Centro Cultural, seguido por
discurso do próprio Comodoro Paulo
Fabiano, entrega de placa em homenagem e um coquetel, que reuniu sócios
e funcionário em momento de reconhecimento pelo trabalho realizado
por ele.
Na coluna “Gente Iate”, temos
registros especiais do grupo de pescadores que se aventuraram pelos rios do
Amazonas atrás de peixes, e acredite,
até jacaré apareceu!
Na subsede de Cabo Frio, tivemos a visita do Chef da família real
dinamarquesa, Jakob Ostergaard e do
encontro de motociclistas do grupo
Rio Riders. Ainda este mês, continua
a exposição “Brasil carioca”, do artista
plástico Roberto Pessôa. Vale a pena
conferir!
Para quem tiver interesse em se
hospedar em alguma das subsedes do
clube no Carnaval, uma boa notícia: as
inscrições para o sorteio abrem dia 09
deste mês. Confira o período e valores da
diária nesta edição e faça a sua inscrição.

Boa leitura!

Vela &
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Circuito Rio
Nos dias 03 a 06 de novembro o ICRJ realizou um dos
eventos mais tradicionais da vela,
o 47º Circuito Rio para barcos
de Oceano. A competição reuniu
mais de 40 barcos que disputaram regatas de percurso médio e
barla-sota.
No segundo dia do Circuito Rio, os ventos fracos pela
manhã fizeram com que a Comissão de Regata atrasasse a
largada. Os barcos saíram das
proximidades da Escola Naval e
seguiram para uma boia na Ilha
da Laje e outra depois da Ponte,
novamente na laje, para chegarem nas proximidades da Escola
Naval. O primeiro barco a cruzar a linha foi o Crioula 29, com
2h06min de regata.
No sábado foi realizada
mais uma regata de percurso para
todas as classes e, no domingo, a
CR optou por fazer duas barla-sota para ORC e HPE 30 e percurso para IRC e RGS.
Os gaúchos comandados
por Renato Plass, venceram na
ORC com o barco Crioula 29.
Na IRC, o título ficou com o
Ventaneiro, na HPE30 quem levou a melhor foi a Phoenix e na
RGS a Sargarço levou o título.
A cerimônia de entrega
de prêmio foi realizada na Pérgula da Piscina junto com a Santos
– Rio e Victor Demaison.

Ventaneiro: Campeão do Circuito Rio na classe IRC

Largada do Primeiro dia de Circuito Rio
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TRAVESSIA VETERANA

Rudá - Campeão do Troféu Victor Demasion

A 66ª edição da Regata Santos Rio teve sua largada com 25 veleiros no dia 30 de outubro do Iate Clube de Santos. As duras condições de
mar e vento obrigaram mais da metade dos barcos a parar em Ilhabela
ou a retornar para Santos. Apenas 10
barcos completaram a prova. A disputa entre os competidores se manteve acirrada até o final. O Fita Azul
foi o Camiranga, do Comandante
Eduardo Plass (VDS) com chegada às

Camiranga - Fita azul e campeão da Regata Santos - Rio na classe ORC

16h do dia seguinte. Além disso, ele
também ficou em primeiro lugar na
categoria ORC.
Em segundo ficou o Rudá de
Guilherme Hernandez (CIR-SP) e o
Maximus de Ralph R Vasconcellos
Rosa (CNC-RJ) ficou em terceiro.
Na IRC, o primeiro foi o Ventaneiro
de Renato Cunha (ICRJ), o segundo lugar ficou o Itajaí Sail Team de
Marcelo Gusmão e, em terceiro, o
Saravah de Pierre Joulie.

Na categoria BRA RGS, a
embarcação My Boy de Lars Müller
(LISARB/SP) ficou com a primeira colocação. Em seguida vieram
a Dona Bola de Ricardo Tramujas
(ICRJ) e Inaê/Transbrasa de Bayard
Umbuzeiro (PIER 27-SP).
A cerimônia de premiação
foi em conjunto com o Circuito Rio
na Pérgula da Piscina no dia 04 de
novembro.

Brasileiro de J24
Entre os dias 24 e 27 de novembro, o ICRJ realizou o Campeonato Brasileiro de J/24 com 13 equipes participantes. Em três dias de disputa, tivemos nove
regatas concluídas.
O destaque desta edição foi o
ouro conquistado por Ronaldo Senft com
o barco Eurus. Na vice-liderança ficou sua
filha, Julia Senft com a embarcação Maracanã totalmente composta por mulheres velejadoras. O Nota Jazz do ICRJ, de
Camila Fernandes, completou o pódio na
terceira colocação.

Nota Jazz - 3 lugar
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RIO SAIL TECH

VENCE BRASILEIRO
DE HPE 25 EM 2016

1º lugar - Rio Sail Tech - Victor Demasion, Mario Tinoco, Guilherme Hamelmann e Alexandre Muto

No final de semana do feriadão da Proclamação da República,
tivemos o Campeonato Brasileiro de
HPE 25 no Iate Clube com a participação dos melhores velejadores da
classe e 25 barcos inscritos.
O primeiro dia de regatas teve
muito vento e terminou com apenas
sete pontos separando os dez primeiros colocados. No domingo, sob frio

e chuva, a forte corrente de maré provocada pela lua cheia, deixou as regatas ainda mais acirradas, com registro
de ventos de quadrante sul de 8 a 12
nós.
Na segunda-feira, não houve
regatas devido à ausência de ventos.
A flotilha esperou até o tempo limite
para a realização das regatas, mas os
juízes decidiram cancelar as provas do

dia. Contudo, foi realizada a assembleia anual da classe no salão Marlin
Azul que definiu as diretrizes para
2017.
No último dia de Brasileiro,
as regatas foram antecipadas para o
meio-dia e só então o campeão foi
definido. Em dia de bastante sol, tivemos três excelentes regatas com bons
ventos, encerrando o campeonato
com chave de ouro.
A equipe Rio Sail Tech do
comandante Victor Demaison, representando o ICRJ, foi a campeã brasileira de HPE 25 em 2016 com uma
regata de antecedência. A equipe Rex/
Pajero de Eduardo de Souza Ramos
ficou com a vice-liderança e levou a
melhor na categoria timoneiro proprietário. A equipe Wright on White
do comandante Clínio de Feitas completou o pódio na terceira colocação.
A cerimônia de premiação reuniu
os velejadores no Salão Marlin Azul
após a última regata.

VELA - JANEIRO 2016

Data
26/12
01
14 e 15
28
29

Regata
Cape to Rio Yacht Race (ICRJ/RCYC)
Cape to Rio Yacht Race (ICRJ/RCYC)
Copa Snipe (1ª etapa)
Regata Kurt Jurgen (Posto 6)
Regata Lorenzo

Classes
IRC (Cruzeiro)
IRC (Regata)
Snipe
Dingue
Dingue
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SARAVAH NA

CAPE 2 RIO

Pierre Joullié e os últimos preparativos antes da partida: Saravah

No dia 19 de novembro, a embarcação Saravah, sob o Comando do associado Pierre Joullié, partiu do Cais do
ICRJ rumo à Cape Town, na África do
Sul com tripulação composta por: Andreas Mirrow, Danilo Balbi e Guga. Após
vinte dias cruzando o Altântico, o veleiro
chegou ao seu destino final.
Antes de embarcar, o Comandante Pierre destacou a ida como a sua parte
preferida: “a ida é a parte mais interessante da travessia, mesmo não valendo para a
competição. Vamos navegar pelo Atlântico Sul, com condições adversas. Será mais
interessante, porém mais perigoso”.
Todavia, a tripulação de estreantes que competirá a Cape2Rio não será
exatamente a mesma que fez a travessia
de ida. Inscritos na regata, que teve largada em primeiro de janeiro, estão: Silvio
Bering, João Claudio Basílio Pereira de
Souza, Ronaldo Basílio Pereira de Souza,
Antônio Esteves, Danilo Balbi e Guga,
além de Pierre Joullié.
Na história da regata, a participação de velejadores brasileiros nunca esteve
em maioria. Pois além de alto investimento, é necessário uma série de preparos tanto
na parte técnica da embarcação quanto de
conhecimento para a tripulação envolvida.
Segundo Joullié: “Tínhamos o
plano há mais de um ano de correr essa
regata. É o sonho de todo velejador de
oceano fazer regatas de longo percurso” e
relembra: “a ficha só caiu após a inscrição
em setembro de 2016. A partir daí, foi
muita dedicação para estrear na Cape2Rio juntos”.
Pierre reconhece: “vale ressaltar
todo apoio que o ICRJ dá aos velejadores
de barco de oceano”.
Acompanhe na próxima edição
detalhes do Saravah na competição.
Bons Ventos!

Vela &
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Eles estão chegando...
Durante os meses de janeiro e fevereiro, o ICRJ terá um fluxo maior de
atletas circulando pela sede do Clube. Velejadores de diferentes países estarão participando das regatas – Cape Town - Rio e Buenos Aires – Rio, que
reúne um número expressivo de competidores e embarcações.

J70 CHALLENGE

Por Maurício Santa Cruz

Com o apoio do Iate Clube do Rio de Janeiro,
a classe J70 completou no final de semana do dia 03
de dezembro o torneio J70 Challenge. Participaram
16 equipes do Rio de Janeiro, Niterói, Florianópolis, São Paulo e Brasília. Dentre elas, duas tripulações
100% compostas por mulheres, que deram muito trabalho para os marmanjos.
As regatas foram muito bem disputadas em um formato de três baterias. No sábado, cada bateria disputou três regatas com vento de sul médio. No domingo,
com um novo sorteio, os barcos correram mais duas
regatas com vento oeste fraco e bem rondado.
Como os barcos são todos iguais, a diferença
na água prevaleceu para quem errou menos. A novidade desta edição foi que os velejadores enquanto não
estavam na raia competindo, acompanharam as regatas bem de perto: cada sócio levou seu próprio barco
de apoio para assistir as regatas e, até dono de barco que não estava participando, atracou perto da raia
para assistir à regata.
No final, a equipe do velejador Marco Soares
ganhou após o desempate com a equipe do velejador
Haroldo (ICRJ), que ficou em segundo lugar. Em terceiro, somente por um ponto do segundo lugar, ficou
a equipe do velejador Hélio Lyra Jr. empatado com a
equipe de Flavio Andrade (ICRJ).
Na classe Prata, quem levou a melhor foi a
equipe de Chico Vianna (ICRJ). A equipe do Norman Macpherson (Niterói) em segundo. Ao final do
evento, a entrega de prêmios foi realizada na Lanchonete Convés com bons papos sobre as regatas.

Henrique Haddad, Mário Trindade, Otto Assis, Marcos Soares, Sérgio Almeira
e Maurício Santa Cruz

Antônio Paes Leme, Alexandre Muto, Helio Lyra Jr e Maurício Santa Cruz
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FORMATURA DA TURMA 87
Kaena Khunze com Sophie Adler
e João Victor Tamussino

Por Washington Bianchi

Nos dias 03 e 04 de dezembro, a Escola de Desportos Náuticos
realizou as cerimônias de formatura
dos cursos ministrados no segundo
semestre de 2016. Como de praxe,
no sábado foi realizado no Hangar 1 a
entrega dos diplomas dos alunos dos
cursos de Laser, Dingue e Windsurf
com um coquetel para os formandos
após a cerimônia.
No domingo realizamos a
formatura da 87ª turma de alunos
da EDN composta por 109 meninos
e meninas de 6 meses (natação para
bebês) até 14 anos (fundamental, iniciação e Optimist nível I e II) que receberam seus diplomas de conclusão.
Esta turma homenageou
como patronesse a velejadora Kahena Kunze, campeã olímpica da classe 49’er feminino na Olímpiada do
Rio 2016. Foi também homenageado
como patrono, o ilustre Capitão dos
Portos do Rio de Janeiro CMD Sergio Renato Berna Salgueirinho.
A turma, nomeada Almte.
Tamandaré em honra ao patrono da
Marinha Brasileira, teve como orador o jovem João Victor Tamussino
e a ajuda da velejadora Sophie Adler
na entrega aos homenageados de uma
placa alusiva à data.

Turma 87

Mais uma vez contamos com
a participação da Banda dos Fuzileiros
Navais sob a batuta do subcomandante Machado que executou o Hino Nacional à abertura da cerimônia e outras
peças durante a referida solenidade.
Contamos com a participação
de diversas autoridades do Clube, destacando a presença do Dir. de Vela Ricardo Baggio, do Capitão da Flotilha
da classe Oceano Adalberto Casaes, do
Conselheiro João Carlos Quintanilha
e da Diretora Pedagógica da Escola
CEL Sra. May Chagas além de pais e
familiares dos formandos.
Como as condições meteorológicas não estavam das mais favoráveis, a cerimônia realizou-se na Pérgula
da Piscina o que favoreceu a interação
entre os formandos, suas famílias e demais participantes.
Assim, temos a satisfação de
apresentar ao Dep. de Vela 27 novos
velejadores que poderão integrar a Flotilha Zé Carioca de Optimist do nosso
querido I.C.R.J., berço de inúmeros
campeões da vela como a patronesse
Kahena Kunze.
Ao lado, os alunos que se destacaram na Regata de Encerramento
em suas diversas categorias que mereceram suas respectivas medalhas:

Formandos dos cursos laser, Dingue e Windsurf

Nivel II - Turma da Terça Feira
Classificação FEMININO
1º - Sophia Rodrigues de Azevedo
(Escola Britânica)

2º - Catharina Rodrigues de Azevedo
(Escola Britânica)

Classificação MASCULINO
1º - João Victor Tamussino (Andrews)
2º - Pedro Henrique Maia (Andrews)
3º - Caio Vianna Cavalcanti (CEL)
Nivel II – Turma do Sábado
Classificação FEMININO
1º - Gabriela Zimmer (Alemã Corcovado)
2º - Larissa Oliveira Ferreira (Angelorun)
3º - Carolina Sales (Jardim Escola Michaelis)
Classificação MASCULINO
1º - Victor Madsen de Otero
(Escola Nova)

2º - Arthur Felicissimo (Andrews)
3º - Roman Boudier (Lycér Molière)

Edn &
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CURSOS DA EDN

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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TORNEIO DE PEI

DE BICO E OCEA
Após alguns adiamentos devido às condições desfavoráveis, o Torneio
de Peixes de Bico e Oceano teve as suas primeiras etapas realizadas na mesma
semana de dezembro, nos dias 08 e 10. Com 17 equipes participantes, a etapa
se desenrolou melhor do que o previsto. Tivemos bastante peixes capturados,
como há muito tempo se via.
Na 1ª Etapa, a equipe Binoca do Comandante Leonardo Bochner abriu
grande vantagem sobre a segunda colocada e terminou em primeiro lugar. Na
vice-liderança ficou a equipe Perfeita do Comandante Eduardo Castro e, em terceiro, ficou a equipe Miss Carol/Potoca do Comandante Antônio Carlos Bento
Ribeiro. A maior peça foi um Dourado de 19,700 kg capturado pelo pescador
do Sandro Lahmann da Equipe Ocean Plus.
Já na 2ª etapa, a situação mudou. Quando ninguém esperava, a equipe
Ponta Negra do Comandante João Paulo abriu vantagem de 400 pontos da 2ª
colocada e venceu a etapa. Na vice-liderança ficou a equipe Jenny do Comandante Victor Adler e, em terceiro terminou a equipe Picante do Comandante
Luis Carlos Bulhões. Nesta etapa, a maior peça também foi um Dourado, capturado por Matheus Assad da equipe Abi de Deus pesando 26,900Kg.
Já na pontuação individual, quem liderou no acumulado dessas duas
etapas foi o pescador Fernando Pedrosa da equipe Ponta Negra com 7 peixes de
bico liberados. Em 2º lugar ficou Pedro Bertrand da equipe Binoca com 6 peixes
e em 3º lugar, ficou João Paulo da Costa da equipe Ponta Negra com 5 peixes.

Confraternização dos Pescadores

Equipe Binoca, campeã da 1ª Etapa do Torneio de Peixes de B

Equipe Ponta Negra, campeã da 2ª Etapa do Torneio de Peixes de Bi

EIXES

EANO

neio de Peixes de Bico - Eurico Soares, Fernando de Almeida Neto,
Leonardo Bochner e Pedro Bertrand

eio de Peixes de Bico - Comandante João Paulo Teixeira da Costa,
Fernando Pedrosa e Ricardo Pedrosa

Pesca &
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OCEANO

Paralelamente, o Torneio de Peixes de Oceano
também está movimentado. Na primeira etapa,
além da classificação para
o torneio, também foram
definidas as equipes que
se enfrentarão em esquema “mata-mata” na Copa
ICRJ.
Na primeira etapa, a
campeã foi a equipe Kisu
do Comandante André
Elias. Na segunda colocação ficou a equipe Picante e em terceira, a equipe
Ponta Negra.
Já na segunda etapa,
realizada no dia 10 de dezembro, a vencedora foi
a equipe Picante, seguida
pela equipe Abi de Deus
do Comandante Hélio
Marques e pela equipe
Colt do comandante Fábio Bergman.

Equipe Kisu - Campeã da 1ª Etapa de Peixes de Oceano

Equipe Picante - Campeã da 2ª Etapa do Torneio de Peixes de Oceano

COPA ICRJ

Após o primeiro confronto entre as oito melhores equipes classificadas através do Torneio de
Peixes de Oceano, a Copa
ICRJ (até o fechamento
desta edição) está com os
seguintes embates a ser
realizado na semifinal:
Picante x Sete Estrelas do
Mar e Ponta Negra x Perfeita. Confira no próximo
boletim quem levou a melhor nesses confrontos.
Maior Peça - Dourado de 26,900Kg - Matheus Assad - Equipe Abi de Deus
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Pesca &

Premiação do Cais
No dia primeiro de dezembro, a Diretoria de Pesca realizou a festa de
premiação da temporada de Pesca de Cais no Salão Nobre. A decoração de fundo do mar, deixou o salão como se fosse um grande aquário.
No momento dos discursos, o Diretor de Pesca Eliseu Soares Filho abriu
a cerimônia, seguido pelo Comodoro Paulo Fabiano abrindo a cerimônia. Após
a Assessora de Pesca de Cais Lúcia Pedrosa também discursou e fez uma homenagem surpresa ao Diretor de Pesca por sua longa e respeitável trajetória no
esporte no Iate Clube. As crianças entregaram uma placa em homenagem a ele,
que chegou a se emocionar no agradecimento.
Os troféus foram entregues aos vencedores de cada etapa e torneio realizado durante a temporada 2016 e foi dado brindes aos pescadores-mirins. Após
foi realizado um bingo que divertiu a todos num momento de descontração e
comemoração por mais um ano de atividades esportivas no Cais.

Homenagem ao Diretor de Pesca Eliseu Soares Filho

Lóris Lupetina com Lúcia Pedrosa - Campeão
Masculino e no Torneio Ele & Ela com sua filha
Isadora Lupetina

Carlos Alberto e Lydia Andrade - 2º lugar
Torneio Ele & Ela

Carlos Alberto Andrade - Prêmio Avental

Istvan Khasnar e família - Maior peça

Gabriel Teixeira - Campeão na categoria Infantojuvenil

Nathalia Sacco - Vice-Campeã na categoria
Infantojuvenil

Social &
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SAMBA NA VARANDA
O Luau nos Coqueiros levou um samba da melhor qualidade
para o Iate Clube na noite do dia 26
de novembro. O grupo “Academia
do Samba Carioca” composto por
músicos rigorosamente selecionados
pelo o idealizador do projeto Albérico Arruda, animou os sócios que
“caíram no samba”.
A área dos coqueiros onde o
palco foi montado, próximo ao Cais
da Bandeira, ficou lotada durante
todo o evento.

ALBÉRICO DE ARRUDA: HOMENAGEM

BODAS DE SAFIRA

No dia 22 de novembro a Comodoria do Iate Clube, juntamente com alguns
associados e funcionários, prestaram homenagem aos 45 anos de serviços prestados pelo
Superintendente Albérico de Arruda ao clube.
O Comodoro o recebeu em sua sala e, em seguida, seguiram para o Centro
Cultural onde outros funcionários estavam aguardando para a exibição de um filme e
entrega de uma placa comemorativa.
Ao final, foi servido um coquetel no foyer onde o Superintendente continuou
recebendo cumprimentos por sua trajetória no Clube. Como agradecimento, registrou:
“Dia 22 de novembro fui surpreendido com uma maravilhosa homenagem na sala
do Comodoro e no Centro Cultural, com a presença da Comodoria, diretores, conselheiros,
assessores, associados, funcionários e ex-funcionários do Iate Clube. Nesta data, completei 45
anos de trabalho dedicados ao Iate Clube do Rio de Janeiro.
Fiquei, estou e serei muito feliz por ter sido agraciado com essa deferência, felicidade
esta que chegou até meus familiares.
Quero agradecer de coração a todos. Em minha memória, ficaram gravadas as palavras do sr.
Comodoro Paulo Fabiano, os apertos de mão e abraços dos demais presentes.
Continuarei com a mesma dedicação, atendendo à administração e ao quadro social, para que o clube navegue sempre em mar de almirante.
Muito obrigado ICRJ!”

Albérico, funcionários do clube e Comodoro

Superintendente Albérico recebe uma placa em
homenagem aos anos dedicados ao ICRJ
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Natal Infantil
No dia 11 de dezembro o Papai Noel roubou todas as atenções ao
chegar na Festa de Natal das Crianças
no Circo Popeye. A tarde foi recheada
de atividades: tanto nos brinquedos
do Parquinho quanto nas oficinas de
recreação e brincadeiras organizadas
pela empresa Pik Produções, responsável pela recreação dos finais de semana do clube. Mais um ano tivemos
uma comemoração bem direcionada
ao gosto infantil para os sócios-mirins
do ICRJ.

Social &
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Ao som de tango

A sétima edição do evento Noches de Buenos Aires aconteceu no dia
12 de novembro. O salão Marlin Azul
foi tomado pelo ritmo portenho com
dançarinos brasileiros e argentinos, fazendo uma conexão entre os dois países
através da dança.
O evento foi um sucesso e os
associados ficaram encantados com a
beleza do espetáculo. Quando a pista
de dança foi aberta ao público, os sócios
presentes também “riscaram o salão”.
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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.

Janeiro
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Tributos - Karine Duque Estrada presta tributo ao Samba-Canção
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

18

Iate com Saúde - Como lidar com a doença de Alzhaimer
No Salão 470, às 20h.

17

Música no Museu - Clássicos da Música Brasileira com Adriana
Ballesté. No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

19

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Junior
(Flautista e saxofonista). No Bar Temático, às 19h.

22

Tributos - Yumi Park canta “Todos os tons de Jobim”
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

28

Peça de teatro infantil “Meu primeiro livro mágico”
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 15h.

28

Show Beneficente com o grupo “Dose Dupla”
No Marlin Azul, às 19h30.

RECREAÇÃO INFANTIL
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Gente &
RUMO
AOS
PEIXES...E
AO
JACARÉ!
Mais uma vez, esse grupo de destemidos e intrépidos atletas
do anzol do Iate Clube aventurou-se pelos rios Araca e Demeni no
Amazonas, distantes 100 quilômetros da cidade de Barcelos. Durante uma semana em que estiveram por lá – não é conversa de pescador – conseguiram belos exemplares de várias espécies de peixes
de água doce, principalmente tucunarés.
Todavia, o maior (indesejado) troféu, ficou por conta da captura de um jacaré, que também foi imediatamente liberado. Neste
ano, o mesmo grupo pretende repetir essa aventura. Só falta combinar com os tucunarés e, claro, com o jacaré...

Visita surpresa: Liberado!

Sala de embarque: Antônio Carlos Lobato, Antônio Bali, Eliseu Soares, João Franklin, Guilherme Siepmann,
Samir Abika, Comodoro Paulo Fabiano, Delta Madureira, Guilhermino Lima e Luiz Alfredo Gama

Gulherme Siepmann

Tucunarés: Comodoro Paulo Fabiano e Antônio Bali (abaixo)

Delta Madureira

Gulhermino Lima
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Cinema &

*
PROGRAMAÇÃO DE
JANEIRO

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

*Sujeita a alterações
Colaboradora: Maria Thereza Barcellos

DEMOLIÇÃO
DIA: 06/01
SEXTA-FEIRA
ELENCO:
Jake
Gyllenhaal, Naomi
Watts, Chris Cooper,
2016(EUA), 101min
– Drama (12anos).
O banqueiro Davis
tem uma carreira estabilizada, mas sua
vida pessoal está em frangalhos. Sua mulher
morreu e ele sente dificuldade em retomar a
vida e a lidar com essa perda. Mas quando
ele conhece Karen, uma mãe solteira, percebe
que tem motivos pode voltar a sorrir. Esse é
um filme clássico e inteligente como são todos os filmes de Gyllenhaal...
TRUQUE DE
MESTRE 2
O SEGUNDO ATO
DIA: 07/01
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.
CHOCOLATE
DIA: 08/01
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.
A INCRÍVEL
JORNADA DE
JACQUELINE A VACA
DIA: 13/01
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Fatsah Bouyahmed,
Lambert Wilson,
Jamel Debbouze,
2016(França), 92min
- Comédia(12anos).
O fazendeiro Fatah tem grande apreço por
sua vaca Jacqueline. Um dia, ele recebe um
convite para participar com ela de uma feira agropecuária em Paris. Fatah e Jacqueline
então deixam a cidadezinha onde moram e
vão a pé até a feira. Por onde passam os dois
enfrentam alguns probleminhas, acabam até
famosos e aparecendo na televisão. “A Incrível Jornada de Jacqueline termina docilmente
divertida!”.
ÁLBUM DE
FAMÍLIA
(PALESTRANTE)
DIA: 14/01
SÁBADO
ELENCO: Meryl
Streep, Julia Roberts,
Ewan McGregor,
2013 (EUA), 121
min – Comédia,
Drama (12 anos).

Barbara, Ivy e Karen são três irmãs que são
obrigadas a voltar para casa e cuidar da mãe
viciada em medicamentos e com câncer, após
o desaparecimento do pai delas. O encontro
provoca diversos conflitos e mostra que nenhum segredo estará protegido. Enquanto
tenta lidar com a mãe, Barbara ainda terá que
conviver com os problemas pessoais, com difíceis relações com o ex-marido e com a filha
adolescente.
O CASAMENTO
DE MURIEL
(PALESTRANTE)
DIA: 15/01
DOMINGO
ELENCO: Toni
Collette, Bill Hunter,
Rachel Griffiths,
1994 (França,
Austrália), 105 min Comédia Romântica
(12anos).
Muriel Heslop tem 22 anos e nunca teve
muitos amigos, está acima do peso e nunca
demonstrou muitos talentos. Sua vida muda
ao conhecer Rhonda, que também é excluída do meio social. Sonhando com uma vida
livre, elas fogem para Sydney. Apesar das críticas de seu pai, Muriel acredita que possa
enfim encontrar a felicidade e coloca como
primeira meta se casar.
LEMBRANÇA DE
UM VERÃO
DIA: 20/01
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Anthony Hopkins,
Anton Yelchin,
Hope Davis, 2002
(Austrália, EUA),
110min - Drama
Mistério(12anos).
Este filme é baseado no livro de grande sucesso de Stephen King. Conta a história de
um homem misterioso, que pede a ajuda de
um rapaz jovem e brilhante para ajudá-lo a

Cinema &
salvar a sua vida que está a perigo. A amizade
com o estranho misterioso muda para sempre a maneira com qual ele vê o mundo...
Anthony Hopkins escolheu a dedo este filme
para brindamos junto a ele mais um grande
sucesso em sua carreira.
HOMENS DE
CORAGEM
DIA: 21/01
SÁBADO
ELENCO: Nicolas
Cage, Cody Walker,
Tom Sizemore, 2016
(EUA), 110min –
Drama (12anos).
Durante a Segunda Guerra Mundial, o capitão Charles Butler McVay comanda o navio
de guerra USS Indianapolis. Essa embarcação cruza o Pacífico em dez dias, até a ilha de
Tinian, no arquipélago de Marianas. A missão é transportar componentes da bomba de
urânio que seria lançada em Hiroshima, uma
semana depois. No retorno, o navio é atacado
por um torpedo de um submarino japonês.
Vários tripulantes morrem no ataque e o restante tenta sobreviver ao frio, fome e a um
cardume de tubarões.
JOGO DO
DINHEIRO
DIA: 22/01
DOMINGO
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.

NEGÓCIOS
DE FAMÍLIA
DIA: 27/01
SEXTA-FEIRA
ELENCO: B.D. Wong,
Sean Connery, Dustin
Hoffman, 1989 (EUA),
110min - Comédia
Crime (12anos).
Um crime perfeito: Colocar o cartão de acesso na fechadura, entrar, sair
e dividir um milhão de dólares! Sem violência,
sem preocupações, sem tiras, sem esforço. O que
poderia dar errado? De algum modo, eles estão
determinados a fazer com que este crime compense. A verdadeira compensação é assistirmos
esses três grandes astros nesse filme impagável...
SETEMBRO
EM SHIRAZ
DIA: 28/01
SÁBADO
ELENCO: Salma
Hayek, Adrien Brody,
Shohreh Aghdashloo,
2016 (EUA), 90min Drama(14anos).
Uma família judia é pega pela Revolução Islâmica em 1979, no Irã. Agora, eles terão de sobreviver a uma heroica jornada para escapar da tirania
que invadiu o país e ameaça extinguir suas vidas.
A INTROMETIDA
DIA: 29/01
DOMINGO
ELENCO: Susan Sarandon, Rose Byrne, J.K.
Simmons, 2016 (EUA),
104min - Comédia Dramática (12anos).

Para Marnie Minervini a maternidade não é
um dever, mas sim uma vocação. Mesmo após
a recente morte do marido, ela não deixa de ser
alegre, sempre mandando mensagens, ligando e
aparecendo sem avisar na casa da filha, Lori. Almejando algum controle sobre sua vida, principalmente após o término de um relacionamento, Lori tenta sair das asas da mãe, mas Marnie
segue a filha até Los Angeles e acaba desenvolvendo uma conexão com um policial.

21
SORTEIO DE

CARNAVAL

A partir do dia 09 de
janeiro, a Sede estará recebendo as inscrições dos sócios interessados em se hospedar nas
subsedes durante o Carnaval.
O prazo vai até às 12h do dia
06 de fevereiro. No mesmo dia
do encerramento das inscrições,
será realizado o sorteio no Centro Cultural, às 19h.
INSCRIÇÕES:
A partir do dia 09/01/17
(segunda-feira),
até às 12h dia 06/02/17
(segunda-feira).
SORTEIO:
Dia 06/02/17 (segunda-feira),
às 19h, no Centro Cultural.
PACOTE:
24/02/17 (sexta-feira), até
28/02/17 (terça-feira).
4 diárias (R$ 140,00) =
R$ 560,00
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Subsede &

Mais arte!
Desde novembro do ano passado,
a subsede de Cabo Frio está mais colorida
com a exposição do artista plástico Roberto Pessôa. Neste seu trabalho denominado
“Brasil Carioca”, ele evidencia as cores em
um diálogo com o contemporâneo. Partindo de registros fotográficos do Rio de Janeiro e prestigiando silhuetas locais, o resultando é uma paisagem lúdica em homenagem
ao Rio de Janeiro.
Roberto é residente de Cabo Frio.
Iniciou suas atividades nas artes visuais em
1995 e desde então já apresentou sua obra
em diversas exposições individuais e coletivas de pinturas, esculturas, desenho, fotografias e vídeos.

DUAS RODAS

No final de semana do dia 19 de novembro, a subsede de Cabo
Frio recebeu a Galera Rio Riders 2016 com suas belas motocicletas. O evento teve churrasco, queijos e vinhos, karaokê,
sorteio e muito mais. A organização foi turbinada pelos associados Mari e Carlos Eduardo Rocha Leão.

VISITA

ILUSTRE

O Chef Executivo do Navio da Dinamarca e da família real
dinamarquesa, Jakob Ostergaard,
em visita a subsede do Iate Clube
do Rio de Janeiro em Cabo Frio,
esteve com a ex-chef do Iate Clube, Lorena Santos. O chef Daniel,
responsável pela cozinha no local,
foi o anfitrião da visita. Eles aproveitaram para trocar informações e
dicas sobre a gastronomia brasileira e a escandinava.

!
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Balancete &
ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.646.654/0001-46
Balancete Sintético - Outubro/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

7.630.101,70
5.700.487,11
1.564.337,62
693.607,82
209.377,25
527.954,86
16.325.866,36

Não Circulante
Processos judiciais Cedae
Processos judiciais

5.428.869,78

Não Circulante
Processos judiciais Cedae
Provisão para contingências

10.351.638,73
670.163,04

10.351.638,73
2.234.036,91

11.021.801,77

Investimentos eventuais
Investimentos orçados
Imobilizado

1.713.524,47
766.173,73
2.144.168,28
762.619,42
42.383,88

12.585.675,64

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

626.039,01
1.102.340,92
39.903.564,44
41.631.944,37

40.375.164,98
124.564,08
4.397.836,28
4.405.589,15
1.661.912,59
50.965.067,08

TOTAL DO ATIVO

68.979.612,50

TOTAL DO PASSIVO

68.979.612,50

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR A OUT 2016

RECEITAS
Clube
Restaurante
Convés
TOTAL DAS RECEITAS

DESPESAS

R$

R$

Clube
Restaurante
Convés
TOTAL DAS DESPESAS

23.585.668,21
9.705.815,57
1.309.992,84

34.601.476,62

22.277.640,38
9.413.108,23
1.248.815,42

32.939.564,03

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

3,01

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

R$

2016
151.779,16
-37.953,56
2.941,34
116.766,94
400.000,00
-283.233,06

R$

2015
189.454,92
95.726,62
6.548,03
291.729,57
450.000,00
-158.270,43

2016 x 2015
-37.675,76
-133.680,18
-3.606,69
-174.962,63
-R$
50.000,00
-124.962,63

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL ACUMULADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2016 E 2015
CLUBE
RESTAURANTE
CONVÉS
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO
TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS *
RESULTADO OPERACIONAL

2016
1.308.027,83
292.707,34
61.177,42
1.661.912,59
R$ 2.371.086,00
-709.173,41

2015
1.986.534,43
162.228,75
92.521,71
2.241.284,89
R$ 2.394.000,00
-152.715,11

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

2016 x 2015
-678.506,60
130.478,59
-31.344,29
-579.372,30
-R$
22.914,00
-556.458,30

