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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

Modalidades e Programação:
Ginástica, Musculação, Personal Training

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h

(Hora de almoço das 13h às 14h )

Horário 
da Barbearia

Formas de pagamento:
- Dinheiro ou débito no título

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

(Fechado no último domingo do mês)

DOMINGO E FERIADO

Das 9h30 às 14h

Sede &
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capa deste mês está mais que especial – o 
97º aniversário do Iate Clube foi come-
morado em grande estilo na Pérgula da 
Piscina no dia 25 de março. Comodoria, 
conselheiros e sócios aproveitaram cada 
minuto do evento que foi animado pela 

banda Radio Hits.
 E a programação musical continua: dia 20 a 
Banda Sigilo apresenta o melhor do Rock também na 
Pérgula da Piscina. Os ingressos já podem ser adquiri-
dos na Gerência Social.
  Ainda nos embalos da dança, terá início neste 
mês a parceria do Clube com a Escola de Dança Jaime 
Arôxa. Os professores formados na academia de dança 
estarão no Iate todas as quartas-feiras do mês para ensi-
nar os associados a bailar. Valores e vagas deverão ser tra-
tados diretamente com os professores. A aula inaugural 
será no dia 24 de maio.
 Na Pesca, a Festa Anual da Temporada 2016-
2017 aconteceu no dia 01 de abril com entrega de prê-
mios e muita história de pescador. A decoração fazia 
referência ao fundo do mar e o show da noite ficou por 
conta da banda do bloco carnavalesco Quizomba.
 Além da festa, a Pesca de Cais em comemora-
ção ao aniversário do ICRJ foi realizada na subsede Ilha 
de Palmas no dia 18 de março. A garotada e os adultos 
tiveram um excelente dia de pescaria e diversão. Já mar 
a dentro, a 1ª etapa do Torneio de Pesca Costeira foi 
realizada no dia 8 de abril.

 Na programação da Vela, começamos com as 
competições de março em homenagem ao aniversário 
de 97 anos do ICRJ – Optimist, Monotipos e barcos 
de Oceano. No final do mês, a Regata Carlos Alberto 
de Brito, outra tradicional prova do nosso calendário, 
movimentou a Baía de Guanabara. Ainda foram reali-
zadas a J70 Brasil Cup, a 1ª etapa da Copa HPE 30 e a 
Regata Carlos Laport.
 Em Miami, várias classes disputaram a 90ª Ba-
cardi Miami Sailing Week, dentre elas tivemos repre-
sentantes do clube na classe Star e na J70. Já em Porto 
Alegre, nossos velejadores participaram do Campeona-
to Brasileiro de 29er, 4ª edição da Copa Brasil de Vela e 
da 2ª edição da Copa Brasil de Vela Jovem. 
 Na programação do Restaurante, temos o al-
moço especial em homenagem ao Dia das Mães no dia 
14 de maio, nos salões Star e Marlin Azul. As reservas já 
podem ser feitas no escritório do restaurante. 
 No dia 01 de junho teremos o Festival de Co-
mida Mediterrânea no salão star do restaurante. Além 
da culinária com pratos de dar água na boca, teremos 
apresentação da cantora Karina Duque Estrada e con-
vidados.
 Tênis: o Torneio de Duplas voltou à programa-
ção do calendário do Clube no primeiro final de sema-
na de abril com 34 participantes no total das categorias 
A e B. Após as competições do segundo dia, a cerimô-
nia de premiação aconteceu no Salão Nobre.

Boa leitura!

A
Fique por Dentro...

Subsede de Ilha de Palmas
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 Realizada no dia 25 de mar-
ço, a Regata Carlos Alberto de Brito, 
que era tradicionalmente destinada 
à Classe Ranger 22, há alguns anos 
também conta a participação das 
Classes Star, J24 e HPE 25. 
 Segundo o Diretor de Vela 
Ricardo Baggio, a Regata foi consi-
derada rápida, muito em função do 
médio para forte Vento Sudoeste que 
esteve presente em todo o percurso 
da Regata.
 A Classe Ranger 22, contou 
com a participação de 12 barcos. A 
embarcação Meia Noite   II do co-
mandante Francisco Mendes foi o 
vencedor, representando o Iate Clu-
be Jardim Guanabara. Na Classe 
HPE 25 o vencedor foi o barco Take 
Ashauer, do ICRJ, do Comandante 
Marcos Ashauer.
 Na Classe Star, com 6 barcos 
inscritos, a vitória ficou com a dupla 
do ICRJ, Lars Grael e Samuel Gon-
çalves; na Classe J24, a vitória foi do 
barco Eurus, do Iate Clube Brasilei-
ro, comandado pelo medalhista de 
Prata nos Jogos Olímpicos Los An-
geles 1984, Ronaldo Senft. 
 O percurso foi o tradicional: 
largada nas proximidades do Morro 
da Viúva, montagem de boia no Pos-
to 6 e chegada nas proximidades do 
Morro da Viúva, exceto para a Classe 
Star que a chegada foi na Doca (Pis-
cina) do Clube. A Cerimônia de pre-
miação aconteceu no domingo, dia 
26 de março, no Salão Nobre, com a 
tradicional Peixada.

REGATA CARLOS 
ALBERTO DE BRITO

Campeão na classe HPE 25 - Barco Take Ashauer

Campeões na classe Star - Lars Grael e Samuel Gonçalves

Vice-Campeão na Ranger 22 - Barco Catraio

Vela &
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 Iniciando as competições em comemoração aos 97 
anos do Clube, os jovens velejadores da classe Optimist fo-
ram para a água nos dias 11 e 12 de março, com 49 barcos 
de velejadores “veteranos” e 24 barcos de velejadores “estre-
antes” (velejadores iniciantes).
 Os “veteranos” correram quatro regatas, enquan-
to os “estreantes” correram duas, todas com boas condi-
ções de mar e vento. Entre os estreantes, Antônio Ritter 
Pondé sagrou-se campeão. Já entre os veteranos, o cam-
peão foi o jovem velejador Bernardo Martins do Clube 
Naval Charitas.
 A competição serviu também para que os vele-
jadores de fora do Rio de Janeiro pudessem conhecer a 
raia onde, posteriormente, foi disputada o Campeonato 
Brasil Centro da Classe Optimist. A cerimônia de pre-
miação aconteceu no mesmo dia, no final da tarde, no 
segundo andar da lanchonete Convés.

OPTIMIST

REGATAS DE
 No sábado, dia 18 de março, 87 barcos, das 12 
Classes convidadas participaram da Regata Aniversário, 
realizada anualmente em homenagem ao aniversário do 
Clube. 
 A regata foi realizada na raia da Escola Naval, com 
o percurso “barla-sota” e teve boas condições de vento. 
Confira abaixo os primeiros colocados de cada Classe:

CLASSE MONOTIPOS

Guido Visconti Hirth - 4º lugar na classe Veterano

Antônio Ritter Pondé - Campeão na classe Estreante

Classe Nº de 
inscritos

Nome do 
Barco Velejador (es) Clube

420 4 Relâmpago 
Marquinhos

Carolina Boeck e 
Daniela Luz ICRJ

Dingue 13 Ding Tiorga
Marcelo Pinheiro 
e Marina Estarque 

Pinheiro
CNC

Finn 5 Sem Nome André Mirsky ICRJ

HPE25 4 Carioca 
Fiote

Roberto Martins, 
José Antônio Mattos, 

Daniel Wilcox e 
Fernando Souza

ICRJ

J24 7 Sunset
Newton Passos, 

Leonardo, Francisco, 
Ronald e Elise

ICRJ

J70 5 Viking

Haroldo Solberg, 
Mauricio Santa Cruz, 

George Neira e 
Marcelo Maia

ICRJ

Laser 10 Sem Nome João Pedro Souto de 
Oliveira ICRJ

Laser 
Radial 4 Sem Nome Lucas Farina Alves ICRJ

Laser 
4.7 10 Sem Nome Érico Penteado ICRJ

Ranger 
22 7 Vagal

Luiz Carlos da Silva 
Gurgel, Carlos 

Alexandre, Roberta e 
Omar Dantas

PCSF

Snipe 11 Na Moral Ricardo Lobato e 
Manuela Lobato ICRJ

Star 7 Miisca Alessandro Pascolato 
e Henry Boening ICRJ Campeões na classe Snipe - Ricardo e Monuela Lobato

Campeãs na classe 420 - Carolina Boeck e Daniela Luz

Campeão na classe Laser - João Pedro Souto de Oliveira
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REGATAS DE
Vela &

ANIVERSÁRIO
CLASSES ORC, IRC E BRA RGS

 Os barcos das classes ORC, IRC 
e BRA RGS fecharam o calendário da 
vela em homenagem ao 97º aniversário 
do ICRJ no dia 19 de março. As condi-
ções de tempo não foram das melhores, 
pois tivemos um dia nublado com pan-
cadas de chuva e ventos moderados.
 Na classe ORC, que teve par-
ticipação de 14 barcos, o vencedor foi 
o barco Eurus do ICB, do Coman-
dante Ronaldo Senft.  Na classe IRC 
com oito barcos participantes, o barco 
Neptunus HP do ICRJ, do coman-
dante André Mirsky  foi o vencedor.  
 Já na classe BRA RGS, houve 
divisão de categorias: A e B. O Barco 
Mano’s Chopp, de Guilherme Winter, 
do ICB, foi o vencedor da categoria A. 
Na categoria B, o vencedor foi o bar-
co Kharaka, também representante do 
ICB, do comandante Valdir Petersen. 
 A Regata também foi válida 
para o Campeonato Estadual da classe 
Brasília 32, na qual, o barco Taikong do 
comandante Gilberto Castro, do Clube 
de Regatas Guanabara foi o vencedor.
 O percurso da regata, com dis-
tância de 16 milhas, foi corrido dentro 
e fora da Baia de Guanabara - larga-
da nas proximidades do Calabouço, 
montagem de boia nas proximidades 
da Ilha Contuduba, montagem na 
boia vermelha (depois do vão central 
da ponte Rio-Niterói) e chegada nas 
proximidades da Ilha da Laje.  
 A cerimônia de premiação foi 
realizada no dia 23 de março no salão 
Marlin Azul, ocasião em que também 
foram realizadas a premiações de ou-
tras regatas.Campeões na classe Snipe - Ricardo e Monuela Lobato

Campeãs na classe 420 - Carolina Boeck e Daniela Luz

Campeão na classe Laser Radial - Lucas Farina

Campeão na classe Laser - João Pedro Souto de Oliveira

Campeão na classe Finn - André Mirsky

Campeão na classe IRC - Barco Neptunus - 
Comandante André Mirsk

Vice-Campeão na ORC- Barco Lady Milla - 
Comandante Ricardo Tolentino

Vice-Campeão na classe IRC - Jack Spot
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 O Rio Guaíba, que passa pela Cidade de Porto 
Alegre, foi palco das disputadíssimas regatas da 4ª edição 
da Copa Brasil de Vela e da 2ª edição da Copa Brasil de 
Vela Jovem, no período de 05 a 11 de março. Nestas edi-
ções a Confederação Brasileira de Vela contou com o apoio 
da Federação de Vela do Estado do Rio Grande do Sul e 
dos Clubes: Veleiros do Sul e Clube dos Jangadeiros, na 
condução da organização destes dois grandes eventos, que 
reuniram 89 barcos, com 127 velejadores, representando 8 
estados e 5 países.
 Foram cinco dias de muita adrenalina para os vele-
jadores, pois o evento serviu como seletiva para a formação 
da Equipe Brasileira de Vela Olímpica de 2017. Para as 
Classes de Vela Jovem, o evento serviu para avaliação dos 
Jovens velejadores, pois há intenção da Confederação em 
auxiliá-los em eventos internacionais.
 Das 14 Classes participantes, o ICRJ somente não 
teve representação em três Classes – RS:X Masc., Kite Hi-
drofoil pipa tubular e Kite Hidrofoil pipa foil. Das classes 
que o ICRJ participou, nossos velejadores subiram ao pó-
dio em 10. “Este resultado traduz a boa performance dos 
velejadores do Clube, in-
clusive em algumas clas-
ses o resultado poderia 
ter sido melhor. Porém, 
o maior destaque desta 
participação dos veleja-
dores do Clube, foi ver 
o sentimento de Equipe, 
deu para ver em cada um 
dos velejadores a satis-
fação e orgulho de estar 
participando de eventos 
tão importantes repre-
sentando o nosso Clu-
be”, comenta o Diretor 
de Vela, Ricardo Baggio 
(Kadu) 
 Jorginho Zarif, 
na Classe Finn e Patrícia 
Freitas, na Classe RS:X 
Feminino, que repre-

IV COPA BRASIL DE VELA E 
II COPA BRASIL DE VELA JOVEM

Patrícia Freitas

Vela &

sentaram o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016, foram 
campeões, com grande superioridade nas suas respectivas 
classes. Na classe Finn, ainda tivemos o velejador André 
Mirsky na 3ª colocação. 
 Os jovens João Pedro Souto de Oliveira, na Classe 
Laser, e Gabriela Kidd, na Classe Laser Radial (Feminino) 
também foram campeões, respectivamente. João teve uma 
disputa dificílima com o laserista veterano Bruno Fontes 
(ICSC): a conquista só foi confirmada na última regata, 
quando João ultrapassou na última “perna” da regata dois 
adversários, incluindo o Bruno, para cruzar em primeiro 
e quebrar a hegemonia de Robert Scheidt e Bruno Fontes 
nos últimos 20 anos. A conquista da Gabriela também foi 
relevante, pois foi a primeira vez que o ICRJ conquistou 
uma vaga na equipe Olímpica Brasileira na Classe Laser 
Radial. 
 Na Classe 470 Masculino, a dupla Henrique 
Haddad e Breno Abdulklech conquistou a segunda co-
locação, perdendo para a dupla do Veleiros do Sul Gei-
son Mendes e Gustavo Thiersen, adversários diretos nes-
ta campanha para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. No 

feminino, a dupla jovem 
Luiza Gandolfo e Marce-
la Moura, ficou na 3ª co-
locação. Na 1ª colocação 
ficou a experiente dupla 
do Clube dos Jangadei-
ros, Fernanda Oliveira e 
Ana Luiza Barbacham.
 João Siemsen Bulhões de 
Carvalho e Gabriela Ni-
colino, dupla da Classe 
Nacra 17, perdeu por de-
talhes o 1º lugar. A dupla 
teve um início complica-
do, pois estava entrando 
água no barco, que exigiu 
reparo. Depois de resol-
vido o problema, a dupla 
melhorou a performance 
e consequentemente os 
resultados; porém nas úl-

João Pedro Souto de Oliveira
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Gabriela Kidd

Vela &

 Miami foi palco de mais uma edição do tradicional 
e concorrido evento Baccardi Cup – Miami Sailing Week 
entre os dias 5 e 11 de março, reunindo várias classes, den-
tre elas: a Star (70 barcos) e a J70 (36 barcos) em que o 
ICRJ foi representado.
  As duplas Lars Grael e Samuel Gonçalves e Victor 
Demaison e Arthur Lopes representaram na classe Star com 
boa performance. Lars e Samuel, campeões deste evento em 
2014 e 2015, finalizaram na 4ª colocação geral e a dupla 
estreante Vitor e Arthur, na 25ª colocação.
 Também participaram outros velejadores brasi-
leiros - Bruno Prada e Augie Diaz (EUA) e Fabio Prada 
e Cristiano Ruschmann, que terminaram respectivamente 
em 5º e 56º colocação na classificação geral. A vitória foi 

dos velejadores olímpicos americanos Mark Mendelblatt e 
Magnus Lijhdahl.
 Na classe J70, o ICRJ foi representado pelas tripu-
lações Cloud Nine, de Phill Haegler e Viking, de Haroldo 
Solbert, que terminaram respectivamente na 6ª e 15ª colo-
cações.
 “Cheguei em Miami com uns dias de antecedência 
para me preparar. Os treinos foram todos realizados com 
ventos fortes, bem diferente dos que sopraram durante as 
regatas. Mesmo assim tiramos proveito e principalmente 
conseguimos um maior entrosamento da tripulação”, se-
gundo o comandante Phill.
 O campeão da classe J70 foi o barco Relative Obs-
curity de Peter Duncan, também americano.

90ª Bacardi Miami Sailing Week

Por Ricardo Baggio
Jorge Zarif

timas e decisivas regatas, teve duas terceiras colocações, 
que não permitiram a conquista do título. A dupla cam-
peã Samuel Albrecht e Isabel Swan, representantes do Ve-
leiros do Sul e do Rio Yacht Clube.
 Na Classe 49er, a dupla do ICRJ Robert Scheidt 
e Gabriel Borges ficou na 2ª colocação e na 3ª colocação, 
ficou a dupla campeã Olímpica na Classe 49erFX, Mar-
tine Grael (RYC) e Kahena Kunze, que mesmo velejando 
com o equipamento mais pesado (o barco 49erFX que 
elas velejam tem dimensões para atender o biótipo femi-
nino) tiveram uma ótima performance. A dupla campeã: 
do RYC, Carlos Robles e Marco Grael.
 Nas Classes da Vela Jovem, a participação também 
foi boa. No Laser Radial Masculino, Gustavo Abdulklech 
conquistou a 3ª colocação. O campeão foi o representante 
local, do Clube dos Jangadeiros, o jovem velejador João 
Emílio Vasconcellos.
 A dupla Lucas Cazale e Richard Hilbert, na Classe 
29er, terminou na 3ª colocação, resultado que não agra-
dou a dupla, devido a quebra do equipamento no segundo 
dia de prova. A conquista do título foi da dupla local, do 
Clube dos Jangadeiros, Lorenzo Bernd e Philipp Rump.
 Na Classe 420, as duas duplas do Clube: Rubem 
Neto e Stefano Geronimi, e Iago Simões e Felipe Toledo, 
terminaram respectivamente na 4ª e 6ª colocação. Em pri-
meiro, ficou a dupla local André Fiuza e Pedro Zonta.
 Vale ressaltar a participação do chefe de delegação, Fe-
lipe Novello (Tijolo) que se desdobrou para conseguir atender, 
dentro do possível, os 31 velejadores da equipe do Clube.
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 Nos dias 25 e 26 de março, o ICRJ foi 
sede da 1ª etapa do J70 Brasil Cup, que teve sete 
regatas (quatro no sábado e três no domingo), 
muito disputadas, e contou com a participação 
de seis barcos, todos do ICRJ. O campeão da 
etapa foi o barco Tô Nessa do comandante Re-
nato Cunha.

Classificação Barco Tripulação
1º TO NESSA Renato José da Cunha Faria, Ricardo Ermel, Alfredo Rovere e Samuel Albrecht
2º CARURU Flavio Andrade, Henrique Pellicano, Henrique Haddad e Fernando Sexto
3º VIKING Haroldo Solberg, Mario Garcia, Peró e Double

4º CAPIN CANELA Celmo, João Ferrer, Marcos Soares e Guilherme 
Hamelmann

5º CLOUDE NINE Phil Haegler, Breno Osthoff, Cadu Brandão e Malcolm
6º CAUE Dario Galvão, José Augusto Barcellos, Philip Kemp e Felipe Haddad

J70 Brasil Cup

Tô Nessa - Campeão da J70 Cup

 No último final de semana de março, foi 
realizada a 1ª etapa da Copa HPE 30 que con-
tou com a participação de cinco barcos. A clas-
se HPE 30 é nova e já conta com seis barcos em 
atividade, segundo o Diretor de Vela Ricardo 
Baggio, em breve teremos o 7º barco em ativi-
dade. A Copa terá seis etapas, todas organiza-
das pelo ICRJ.
 Nesta primeira etapa o barco campeão 
foi o Phoenix do comandante Eduardo Souza 
Ramos representando o BR Marinas. O Neptu-
nus HP, do ICRJ, do comandante André Mir-
sky ficou em segunda colocação; e o Carioca 
Jr., também do ICRJ, do comandante Roberto 
Martins, ficou na terceira colocação.

Copa HPE 30
 No dia 26 de março, 23 barcos competiram na 
Regata Carlos Laport pelas classes Star, Ranger 22, J24 
e HPE 25. O percurso teve largada no Morro da Viúva, 
montagem de boia na Ilha do Pai e chegada na Piscina 
do Clube, com vento sudoeste.
 A cerimônia de premiação foi realizada no Salão 
Nobre no mesmo dia. Confira abaixo os primeiros colo-
cados em cada classe (a lista completa encontra-se no site 
do clube: www.icrj.com.br/vela):

Classe Nº de 
inscritos Tripulação Clube

Star 8 Lars Grael e Samuel Gonçalves ICRJ

Ranger 22 7 Catraio: Luiz Beckman, Paulo Sérgio, 
Jorge Machado e Matheus Beckman ICRJ

J24 7 Eurus: Ronaldo Senfft, Leticia Nicoli-
no, Paulo Demetrio e Breno Winter ICB

HPE 25 1
Vesper III: João Marcos Mendes, 

Maurcio Rezende, Alexandre Muto e 
Sérgio Rezende

ICRJ

Regata Carlos Laport
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VELA - MAIO 2017

Data Regata Classes
07 6 Horas da Baia de Guanabara Optimist
13 Copa Snipe (2ª etapa) Snipe
13 Regata Walter Von Hutschler  Star

20 e 21 Taça Comodoro Optimist
20 e 21 J70 Cup J70
20 e 21 Copa HPE 30 (2ª etapa) HPE 30

27 e 28 Taça Comodoro BRA RGS, IRC,ORC e HPE 30

Vela &

 Os velejadores da classe 29er 
do ICRJ representaram muito bem o 
clube no último Campeonato Brasi-
leiro, que aconteceu no mês de mar-
ço, em Porto Alegre no Clube dos 
Jangadeiros e que contou com a par-
ticipação de 24 barcos representando 
os estados do RS, SP, BA, RJ e PE.

CAMPEONATO BRASILEIRO 
DA CLASSE

 As duplas do ICRJ, Rafaela 
Salles e Fernanda Blyth foram campe-
ãs na categoria feminino e Lucas Ca-
zale e Richard Hilbert, conquistaram 
o terceiro lugar no geral.
 A classe 29er é uma das clas-
ses mais novas da vela, envolvendo 
atletas jovens, foi criada no final da 

década de 1990, onde começou a ser 
praticada em massa na Europa e na 
Austrália. No Brasil, ela ainda está se 
desenvolvendo e o Iate Clube do Rio 
de Janeiro tendo sido um dos grandes 
incentivadores da Classe.

29ER

Rafaela Salles e Fernanda Blyth Lucas Cazale e Richard Hilbert
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 A Pérgula da Piscina do 
Iate vai ser tomada pelo melhor 
do Rock a partir das 20h do dia 
20 deste mês. A Banda Sigilo irá 
tocar os clássicos do rock de to-
dos os tempos, desde os Beatles 
até Madonna, em uma seleção 
bem eclética e dançante. 
 Os convites podem ser 
adquiridos na Gerência Social: 
R$ 130,00 (sócio) e R$ 165,00 
(convidado) com jantar e bebi-
das (água, refrigerante e chopp) 
inclusos. 

NOITE DE ROCK!

 O ICRJ traz uma grande no-
vidade: Uma parceria com a renoma-
da Escola de Dança Jaime Arôxa!
 Pioneira no ensino de dança 
de salão em larga escala, a escola de 
dança Jaime Arôxa é uma das mais 
conceituadas no Rio de Janeiro, ten-
do várias filiais espalhadas pela cida-
de. Com filosofia e método desenvol-
vidos pelo próprio Arôxa, uma equipe 
de professores extremamente qualifi-
cados vai dar aulas de ritmos como 
Samba, Bolero e Forró no clube! 
 Para aqueles que nunca pra-
ticaram a dança de salão, o professor 
Jaime Arôxa tem um recado: 
“Não precisa saber dançar. Quanto 
menos souber, melhor. Nas nossas 

aulas, buscamos fazer com que o aluno 
tenha uma inteligência emocional, 
saiba lidar com as suas dificuldades e 
saiba se reciclar. É ter prazer o tempo 
inteiro em um ambiente de música, 
harmonia e alegria”.
 As aulas serão às quartas-fei-
ras no Salão 470, de 18h30 as 20h. 
O valor é de R$195,00 por mês, pa-
gos diretamente à Escola. Teremos 
também uma aula inaugural gratuita 
no dia 24 de maio, quarta-feira. Não 
há restrição de idade e qualquer um 
pode participar, desde que seja sócio.
 Esse novo projeto faz parte da 
busca do ICRJ por novas formas de 
entretenimento para os associados. 

Dois pra lá
Dois pra cá

Jaime Arôxa: Aulas de dança de salão
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Fixa

PROGRAMAÇÃO 

Maio

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, na sala 
virtual Arte no Iate (Aula online).
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 - To-
das 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

Aula Inaugural -  Escola de Dança Jaime Arôxa
No Salão 470, das 18h30 às 20h.

17

Tributos - Newton Nazareth canta tributo à Bossa Nova
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

24

Música no Museu - XII RioHarp Festival 2017
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.16

Social &

Iate com Saúde - Parto: Mitos e Controvérsias. 
No Salão 470, às 20h.

13

04
Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes
(Gaitista e Trompetista). No Bar Temático, às 19h.

09 Bazar das Legionárias - ABBR
No Salão Marlin Azul, das 12h às 19h.

Tributos - Gabi Buarque canta Maria Bethânia
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.27

20 Noite do Rock - Show da Banda Sigilo 
Na Pérgula da Piscina, às 20h.
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Festa maravilhosa! 
Decoração, música, jantar 

e acompanhamentos 
sensacionais. 

Os sócios estavam bem 
alegres e satisfeitos, não 

podia ser melhor.

97Anos
 A festa mais importan-
te do calendário de eventos do 
ICRJ aconteceu na noite do 
dia 25 de março, onde os as-
sociados comemoraram os 97 
anos de fundação do Iate Clu-
be do Rio de Janeiro na Pérgu-
la da Piscina.
 O evento contou com 
a presença de cerca de 400 
pessoas, entre sócios e convi-
dados. A decoração floral com 
inspiração na Toscana que foi 
produzida pela Cass Artes & 
Eventos, das sócias Giovanna e 
Rossana Cassano, transformou 
o espaço em um ambiente inti-
mista de jardim. 
  A solenidade foi co-
mandada pelo Comodoro 
Paulo Fabiano que discursou 
e ressaltou o amor e a tradição 
do ICRJ. Ao seu lado o Vice-
-Comodoro Dioclecio Dantas 
de Araujo e o Contra-Como-

doro Vicente Arruda. Em se-
guida, para cantar parabéns e 
cortar o bolo, juntaram-se a 
eles os diretores e assessores 
presentes.
 Paulo Fabiano desta-
cou a importância do evento:  
“A festa foi maravilhosa! A de-
coração surpreendente, músi-
ca, jantar e acompanhamentos 
sensacionais. Os sócios esta-
vam bem alegres e satisfeitos, 
não podia ser melhor”,  
 A Banda Radio Hits 
foi a atração musical da noite 
animando os convidados e dei-
xando a pista de dança lotada 
durante as duas horas de show. 
Em seguida o DJ subiu ao pal-
co para fechar mais um aniver-
sário com a pista lotada.
 No final, todos ganha-
ram um mini-vasinho de plan-
tas como lembrança dos 97 
anos do Clube.

“

”Comodoro Paulo Fabiano

Contra-ComodoroVicente Arruda, Vice-Comodora Dioclecio Dantas 
de Araujo e Comodoro Paulo Fabiano em momento solene do evento 

Aniversário do Clube comemorado em grande estilo
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”

Contra-ComodoroVicente Arruda, Vice-Comodora Dioclecio Dantas 
de Araujo e Comodoro Paulo Fabiano em momento solene do evento 

Aniversário do Clube comemorado em grande estilo

Momento do “Parabéns”  - Comodoria, diretores e assessores Banda Rádio Hits coloca todos pra dançar

Presidente do Conselho Ruben Dinard e sua esposa Sandra Casais abrem a pista de dança
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 No próximo domingo dia 14 de maio, a partir 
das 12h, a equipe do Restaurante estará aguardando 
os sócios para mais um tradicional almoço em come-
moração ao Dia das Mães.
 Como de costume, o buffet será montado no 
Salão Marlin Azul, além de estar disponível no Sa-
lão Star do restaurante. Garanta logo o seu lugar e de 
toda a família! As reservas já podem ser feitas através 
do telefone 3223-7200 ramal 2148. O valor é de R$ 
105,00 por pessoa.

DIA DAS MÃES

 O restaurante do clube está preparando um 
Festival de Comida Mediterrânea para a noite do 
dia 01 de junho, uma quinta-feira, no Salão Star. 
O buffet temático contará com pratos típicos de 
Portugal, Espanha e Itália. Além disso, o sommelier 
Thiago Gomes irá selecionar vinhos e sangria que 
serão servidos durante o jantar.
 Para complementar a noite, teremos 
apresentação musical da cantora Karina Duque 
Estrada com Artur e convidados. As reservas já podem 
ser feitas no restaurante ao valor de R$ 120,00 por 
pessoa. Já estão incluídos os vinhos e a sangria (demais 
bebidas serão cobradas à parte).

FESTIVAL 
MEDITERRÂNEO
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 Mais uma temporada de pes-
ca chega ao fim com muita comemo-
ração na Festa Anual da Pesca – Tem-
porada 2016-2017 que aconteceu na 
Pérgula da Piscina, em primeiro de 
abril, para todos os torneios da classe 
oceânica. 
 Comandada pelo Diretor de 
Pesca Eliseu Soares Filho, a cerimônia 
de entrega de prêmios começou por 
volta das 20h30 e durou até meia-
-noite. O Contra-Comodoro Vicente 
Arruda representou a Comodoria no 
evento e discursou para os presentes 
durante a solenidade.

 Uma das equipes mais pre-
miadas da noite foi a Picante: campeã 
da Copa ICRJ, Torneio de Peixes de 
Oceano, Torneio Marlin Azul do Rio 
de Janeiro e Taça Eficiência. Além 
disso, seu Comandante Luiz Carlos 
Bulhões ainda foi contemplado com 
o troféu “Panela de Ferro” concedido 
ao pescador que consegue uma “proe-
za” fora dos padrões normais na pesca 
oceânica: na ânsia de fisgar um belo 
dourado, ao jogar a linha na água “es-
queceu” de colocar anzol e isca...
 Outro momento marcante 
foi a entrega do troféu Campeão In-

dividual do Torneio de Peixes de Bico 
conquistado pelo pescador Fernando 
Pedrosa, da equipe Ponta Negra, e en-
tregue por Octávio Reis - duas lendas 
da pesca no ICRJ. Pedrosa é o pes-
cador mais antigo no Clube com ati-
vidade ininterrupta em competições 
de pesca oceânica e Octávio Reis é o 
pescador mais antigo do ICRJ.
 Após todos os troféus serem 
entregues, a banda do bloco carnava-
lesco Quizomba lotou a pista de dan-
ça cantando hits desde Alceu Valença 
até Nirvana. Um DJ finalizou a noite, 
não deixando a empolgação cair. 

Pesca &

NÃO É HISTÓRIA
DE PESCADOR

Equipe Picante - Campeã Copa ICRJ, Torneio de Peixes de Oceano, Torneio Marlin Azul do Rio de Janeiro e Taça Eficiência
Conselheiro Eurico Soares entrega troféu ao Comandante Luiz Carlos Bulhões, Alberto Quintaes, Vicente Arruda, Lucas Bulhões e Vicente Luiz Arruda 
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Fernando Pedrosa (à direita) - Campeão Individual no Torneio de Peixes 
de Bico - troféu entregue por Octávio Reis

Torneio de Peixes de Bico - Campeã até 32 pés - 
Equipe Miss Carol Potoca

Torneio de Peixes de Bico - Equipe Ponta Negra do Comandante João 
Paulo Teixeira. Troféu entregue por Vicente Arruda

Torneio Marlin Azul de Cabo Frio - Campeã - Equipe Kisu do 
Comandante André Elias

Torneio 27,5 - Campeã Miss Carol Potoca do Comandante Antônio Carlos 
Bento Ribeiro e Vice-campeã Mar Del Sol do Comandante Maurício Boynar e 

Maior Peça - Fábio Bergmann (Colt) e João Victor Zarur (C. Rex)

Troféu Panela de Ferro - Luiz Carlos Bulhões

Decoração písta de dança Mesa de troféus
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 A 1ª etapa do Torneio de Pesca Costeira foi realizada no dia 08 de abril 
com a participação de nove equipes. A 50ª edição da competição teve a equipe 
Pisces do Comandante Alexandre Antunes como a campeã. 
 Na vice-liderança ficou a equipe Fish Finder/Lorah do Comandante Bru-
no Santiago e, na terceira colocação, a equipe Bia Carol do Comandante Sérgio 
Barcellos. A maior peça da etapa foi um namorado de 12,080Kg pescado por 
Mauro Moreira, da equipe Pisces. 
 Na classe evolving, a campeã foi a equipe Fonzi do Comandante Luigi 
Brunelli, seguida pela equipe Mar Del Sol do Comandante Maurício Boynard e 
pela equipe Tuna do Comandante Vicenzo Di Genaro. 
 Após a pesagem, os pescadores se confraternizaram em frente ao Hangar 
3, com muita cerveja 1500, que firmou parceria e estará presente em todas as eta-
pas do torneio.

Pisces - Campeã da 1ª etapa do Torneio de Pesca Costeira

Equipe Fonzi - Campeã na categoria evolvingSegunda maior peça da etapa - Eliseu Soares Filho com um 
Cavala Wahoo de 11,500kg da equipe Bia Carol

Maior peixe da etapa -  Namorado de 12,080 Kg 
capturado por Mauro Moreira da equipe Pisces

COMEÇOU A COSTEIRA
Pesca &
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SÁBADO NA ILHA DE PALMAS

PESCA - MAIO 2017

Data Torneio Local
06 Torneio de pesca Costeira - 2ª Etapa ICRJ
13 1ª Etapa de Pesca de Cais ICRJ

 Dentro do calendário de com-
petições em comemoração ao aniver-
sário do ICRJ, foi realizado o Torneio 
de Aniversário de Pesca de Cais 2017 
na subsede Ilha de Palmas no dia 18 de 
março.
 Os pescadores se encontraram 
no clube e partiram de Saveiro para a 
ilha logo pela manhã. Ao chegar na sub-
sede, após preparos para iniciar a pesca-
ria, a criançada começou os trabalhos, e 
posteriormente foi a vez dos adultos.
 Na categoria Júnior, o campeão 
foi Gabriel Teixeira. A maior peça da 
categoria infantojuvenil foi um baiacu 
de 200gr capturado por Maria Eduarda 
De Paoli. Já entre os adultos, o pescador 
Rodrigo Sacco foi o campeão no mas-
culino e Vera Ruiz no feminino. Na ca-
tegoria Sênior, o campeão foi Eduardo 
Elias e a maior peça entre os adultos foi 
um baiacu de 682gr capturado por Ló-
ris Lupetina.
 O dia ensolarado rendeu ótima 
pescaria e, após alguns pescadores apro-
veitaram um refrescante banho de pis-
cina. Para fechar, foi oferecido um 
churrasco a todos os participantes.

Pesca de Cais na Ilha de Palmas Maior Peça - Wilton Eloy (esquerda) entrega 
troféu ao vencedor Lóris Lupetina

Campeã Feminina - Vera Ruiz Campeão Adulto - Rodrigo Sacco recebe troféu 
de sua mãe Cecília

Campeão Sênior - Eduardo Elias Campeã Infanto juvenil - Maria 
Eduarda De Paoli

Campeão Júnior - 
Gabriel Teixeira



22

CURSO DE VELA
• Curso de Oceano FAST23 Nível I

INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos); Sexta-Feira pela manhã
• Turma de manhã: das 9h às 10h40 (Inscrições Abertas)
 
NAVEGAÇÃO: 
Motonauta, Arrais Amador (05 a 09 de maio), Mestre 
Amador, Capitão Amador, Previsão do Tempo, GPS 

Vem remar!
Pacotes com aulas de Stand Up – Paddle. 
Agende sua aula e venha conhecer o esporte, quem ama mar, sol e 
quer exercitar o equilíbrio, não pode ficar fora dessa. Vem remar!

Mente Sã – Corpo São.
Aulas de Yoga - Com aulas quartas e sextas-feiras, o yoga é 
uma ótima opção para quem procura uma atividade física que 
trabalhe com o corpo todo.

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 ama-
dor, o interessado que desejar renová-la, deverá submeter-se 
a novo processo de inscrição na categoria pretendida, cum-
prindo as orientações preconizadas para as categorias de CPA, 
MSA, ARA e MTA para realização de um novo exame escrito. 
O cumprimento da presente Nota entrará em vigor a partir de 
30 de maio de 2017.

PISCINA:
• Natação Infantil de manhã
Idade (6 meses a 14 anos)

• Natação Infantil a tarde 
(Insrições abertas para turma, 
nas quartas e sextas)
Idade: (6 meses a 14 anos)

• Nado Sincronizado de manhã
Idade (6 a 12 anos)

Fiquem ligados! Vem aí a Colônia de férias em Julho. Aguardem!
CURSOS DA EDN

Edn &
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65

43

7

1-OLHA A SELFIE! - O Sócio Nelson 
Alencastro posando entre amigos em frente 
ao painel na festa de aniversário do Clube.

2-HI-FIVE! - Eliseu Soares Filho 
cumprimenta o pequeno pescador 
Matheus Teixeira pela sua vitória na 
categoria Júnior da Pesca de Cais na 
Subsede Ilha de Palmas.

3-SERÁ QUE MORDE!? - Antes de 
começar a entrega dos prêmios na festa 

anual da Pesca, o pequeno Lucas Gens, 
filho do Pescador Marco Gens, deu uma 
“conferida” de perto na mesa dos troféus. 

4-É MEU! - Beni Swartz tenta “roubar” o 
troféu do integrante da sua equipe (KISU) 
na hora da foto durante a premiação da 
pesca.

5-LEITURA GARANTIDA - O diretor 
de Vela Ricardo Baggio recebe livros das 
mãos do diretor da ABVO em cerimônia 

Festas e premiações movimentaram os salões do clube nas últimas semanas. Confira os cli-
ques especiais da Festa de Aniversário de 97 anos do ICRJ, Cerimônia de premiação das rega-
tas da classe Oceano, Torneio de Pesca de Cais na Ilha de Palmas e da Festa Anual da Pesca.

de premiação da Regata Carlos Alberto de 
Brito. 

6-OLHA O CANHÃO - Todo 
orgulhoso, Francisco Eduardo Mendes 
leva o seu troféu no ombro após a vitória 
na Regata Carlos Alberto de Brito.

7-QUER TROCAR? - Adalberto Casaes 
brinca de trocar troféus com  Paulo Freire, 
que ganhou o prêmio de melhor barco de 
2016 na Copa Brasil pela ABVO.
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QUANDO O DIA 
CHEGAR
DIA: 05/05/17 
SEXTA- FEIRA
ELENCO:  Lars Mikkel-
sen, Sofie Gråbøl, Lars 
Ranthe, 2016 (Dinamar-
ca), 110 min, Drama 
histórico, (14 anos)

O ano é 1967. Uma nova cultura jovem está 
a caminho. A corrida espacial alcançou seu 
pico e os sonhos de liberdade estão por toda 
parte. Em Copenhagen, dois irmãos insepa-
ráveis, Elmer de 10 anos e Erik de 13, são 
removidos da casa de sua mãe convalescida 
e levados para o orfanato Gudbjerg onde 
parece que o tempo parou. O diretor segue 
seus próprios princípios e regras. É ali que 
garotos delinquentes serão transformados em 
cidadãos obedientes, a qualquer custo. Eles 
tentam passar despercebidos, mas o pé tor-
to de Elmer e seus sonhos exuberantes de se 
tornar um astronauta constantemente o co-
locam em apuros. Conforme o tempo passa 
e os espíritos se vergam, os irmãos percebem 
que estão completamente sozinhos e vagaro-
samente começa a se formar uma rebelião. 
Armados apenas com a imaginação de Elmer 
e a coragem de Erik, eles começam uma di-
fícil batalha para escapar de Gudbjerg e da 
tirania implacável do diretor.

ESCRITORES DA 
LIBERDADE
DIA: 06/05/17 
SÁBADO
ELENCO: Hilary 
Swank, Patrick Dempsey, 
Ricardo Molina, 2007 
(EUA), 124 min, Come-
dia Dramática, (Livre)

“Só a educação é capaz de salvar uma nação!”
Uma jovem e idealista professora chega à uma 
escola de um bairro pobre, que está corrom-
pida pela agressividade e violência. Os alunos 
se mostram rebeldes e sem vontade de apren-
der, e há uma constante tensão racial entre 

eles. Para fazer com que os alunos aprendam 
e também falem mais de suas complicadas 
vidas, a professora Gruwell lança mão de 
métodos diferentes de ensino. Aos poucos, 
os alunos vão retomando a confiança em si 
mesmos, aceitando mais o conhecimento, e 
reconhecendo valores como a tolerância e o 
respeito ao próximo.

(Erin Gruwell, nascida em 15 de agosto de 
1969, é uma professora americana conhecida 
por seu método de ensino único, que levou à pu-
blicação do Diário de Escritores de Liberdade)

COMPRAMOS UM 
ZOOLÓGICO
DIA: 07/05/17 
DOMINGO
ELENCO: Matt Da-
mon, Scarlett Johansson, 
2016 (EUA), 123 min,  
Comédia , Drama, Famí-
lia, (9 anos)

Benjamin Mee é um pai de família e decide 
que precisa recomeçar sua vida após o faleci-
mento da esposa. Desta forma, ele e seus dois 
filhos se mudam para um zoológico em péssi-
mo estado de conservação, onde, com a ajuda 
de uma equipe de funcionários, tentam fazer 
com que o local recupere o brilho perdido.

DEPOIS DA 
TEMPESTADE
DIA: 12/05/17 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Hiroshi Abe, 
Yoko Maki, Kirin Kiki, 
2016 (Japão), 120 min, 
Drama, (10 anos)

O Japão está prestes a receber o 23º tufão do 
ano. A matriarca Yoshiko, uma mulher idosa 
que mora sozinha, recebe a visita de dois fi-
lhos que não costumam ir à sua casa: Ryota, 
um escritor fracassado que ainda sofre com o 
divórcio e se arrisca fazendo bicos de detetive, 
e a filha mais velha, que tenta passar como 
exemplo da família, mas que também tem 

seus problemas. Juntos, eles aguardam a che-
gada do tufão e relembram a morte recente 
do pai e marido.

ASAS DO DESEJO
DIA: 13/05/17 
SÁBADO
ELENCO: Bruno Ganz, 
Solveig Dommartin, Otto 
Sander, 1988 (Alemanha, 
França), 128 min, Drama, 
Fantasia, Romance, Bio-
grafia, (Livre)

Na Berlim pós-guerra, Damiel e Cassiel são 
anjos que perambulam pela cidade. Invisíveis 
aos mortais, eles leem pensamentos procu-
rando confortar a solidão e a depressão das 
almas que encontram. Entretanto, um dos 
anjos, se apaixona por uma trapezista o que 
faz com que ele deseje se tornar um humano 
para experimentar as dores e alegrias da exis-
tência e do amor.

(Este é um filme contemplativo e poético... foi pre-
miado em Cannes, e considerado pela crítica inter-
nacional um dos melhores da década de 80. Quem 
se envolve na sua poesia, jamais irá esquecê-lo.)

UM ESTADO DE 
LIBERDADE
DIA: 14/05/17 
DOMINGO
ELENCO:  Matthew 
McConaughey, Gugu 
Mbatha-Raw, 2016 (EUA), 
139 min, Guerra, Biografia, 
Drama, (14 anos)

Durante a Guerra Civil Americana, o fazendei-
ro Newton Knight forma um grupo de rebeldes 
contra a Confederação. Ele é contrário à escra-
vidão, mas também à secessão. Assim, reunin-
do pobres fazendeiros, o pequeno condado de 
Jones rompe com o grupo majoritário e forma 
um pequeno estado livre. Ao longo dos anos, 
Knight combate a influência racista do Ku Klux 
Klan e forma a primeira comunidade interracial 
do sul, casando-se com a ex-escrava Rachel.

Cinema &
PROGRAMAÇÃO DE MAIO

Sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.
Colaboradora: Maria Thereza Barcellos

*Sujeita a alterações

*
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Uma curiosidade do filme é que, mesmo sem 
uma trilha sonora, o silêncio dos fortes sen-
timentos é musicado pela natureza: vento, 
trovão, água e pássaros)

(O filme acompanha a incrível jornada de Yu-
suf pela busca de algum sentido a sua vida. Foi 
vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim 
2010)

O PORTO
DIA: 28/05/17 
DOMINGO
ELENCO: André Wil-
ms, Kati Outinen, 2011 
(Finlândia/Alemanha/
França), 93 min, Drama, 
(Livre).

Marcel Marx é um escritor conhecido por 
sua boemia. Por vontade própria resolve se 
exilar na cidade portuária de Havre, onde 
passa a trabalhar como engraxate de sapatos. 
A nova função faz com que Marcel se sinta 
mais próximo das pessoas, já que pode servi-
-las. Ele leva uma vida tranquila ao lado da 
esposa Arletty, até o dia em que surge em sua 
vida Idrissa, uma criança negra vinda da Áfri-
ca. Paralelamente, sua esposa fica doente, o 
que faz com que Marcel tenha que se desdo-
brar para ajudar os dois.

(O Filme traz à tona um cinema quase poético 
e romântico. É uma dura crítica a posição do 
governo de Nicolas Sarkozy então Presidente da 
França diante dos imigrantes: “a França não é 
um campo de refugiados”)

A EXCÊNTRICA FA-
MÍLIA DE ANTONIA 
DIA: 19/05/17 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Willeke Van 
Ammelrooy, Els Dotter-
mans, Veerle van Over-
loop, 1996 (Holanda, 
Reino Unido, Bélgica), 

105 min, Comédia Dramática, (Livre)

Em uma pequena vila holandesa, uma ma-
triarca relembra momentos marcantes de sua 
vida e os curiosos personagens com quem con-
viveu. Após o fim da Segunda Guerra Mun-
dial, a independente Antônia voltou à cidade 
natal acompanhada da filha. Assim teve início 
uma saga familiar que atravessou gerações.

(É um filme dos Países Baixos de 1995...  a his-
tória contada em flashbacks pela matriarca que 
construiu uma vida de força, beleza e generosi-
dade ao lado de sua família incomum.)

A CONDESSA BRANCA
DIA: 20/05/17
SÁBADO
ELENCO: Ralph Fien-
nes, Natasha Richardson, 
Vanessa Redgrave, 2005 
(EUA, Reino Unido, Chi-
na), 135 min, Drama/ His-
tória/ Romance, (12 anos)

Ex-Diplomata americano desiludido com a 
vida e a refugiada russa que sustenta a sua famí-
lia, aplicam golpes em boates e cassinos na Xan-
gai dos anos 1930. A Condessa Branca é uma 
casa noturna que contrata Sofia para ser a geren-
te do local o que não acontece, pois ela torna-se 
rapidamente a principal atração da casa.

(O filme tem a glória de trazer para o especta-
dor, quatro grandes nomes do cinema mundial, 
três mulheres do clã Redgrave: Vanessa Redgra-
ve, Natasha Richardson, Lynn Redgrave e Ral-
ph Fiennes. Vale a pena assistir o Clã em ação!)

LUGAR NENHUM NA 
ÁFRICA
DIA: 21/05/17 
DOMINGO
ELENCO:  Merab 
Ninidze, Juliane Köhler, 
Matthias Habich, 2003 
(Alemamha), 140 min, 
Biografia Drama, (Livre)

Em 1938, pouco antes de estourar a 2ª Guer-
ra Mundial, a família Redlich foge da Alema-
nha e se instala no Quênia, na África. Lá o 
advogado Walter Redlich passa a trabalhar 
numa fazenda, enquanto sua mulher Jettel 
se adapta à nova vida. Regina, filha do casal, 
cresce e aprende a língua e os costumes locais, 
encontrando no cozinheiro Owunor seu úni-
co amigo. Quando a guerra está acabando, 
Walter recebe uma proposta para voltar para 
Europa e trabalhar como juiz em Frankfurt. 
Depois de tantos anos em que aprenderam a 
amar o novo país, Jettel e Regina começam a 
duvidar se voltarão realmente para a Alema-
nha deixando para traz os bons amigos que os 
acolheram com tanto afeto. Belo Filme!

YENTL
DIA: 26/05/15 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Barbra 
Streisand, Mandy Pa-
tinkin, Amy Irving, 1984 
(EUA), 135 min, Dra-
ma, Comédia Musical, 
Romance, (Livre)

Após a morte do seu pai, Yentl só tem uma 
ambição na vida: ir para a escola rabínica e 
estudar. Mas, naquela época, o lugar de uma 
mulher era em casa, e estudar era coisa para 
homens. Yentl então arrisca tudo em nome 
da paixão insaciável pelo estudo: finge que é 
homem, ingressa na universidade e realiza o 
seu desejo proibido. Mas, em um lugar onde 
até a mente mais determinada pode ser traí-
da pelo corpo, por quanto tempo Yentl será 
capaz de manter seu segredo bem guardado 
dos seus novos amigos e do rapaz por quem 
se apaixonou?

UM DOCE OLHAR
DIA: 27/05/17
SÁBADO
ELENCO: Erdal Besi-
kçioglu , Tülin Özen , 
Alev Uçarer , Bora Altas, 
2010 (França, Alema-
nha, Turquia), 100 min, 
Drama, (Livre)

O melhor amigo de Yusuf é seu pai. A vida 
tranquila deste menino e sua família se vê 
ameaçada quando o pai não volta para casa 
depois do trabalho de coletar mel no bosque...

Cinema &
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 Após um longo hiato sem competições de tê-
nis, o Torneio de Duplas do ICRJ aconteceu nos dias 
01 e 02 de abril por iniciativa da Contra-Comodoria. 
O evento teve participação de 34 competidores, divi-
didos em duas classes – A e B. 
 Na classe A, tivemos 24 tenistas formando 12 
duplas e na classe B, 10 tenistas formando 5 duplas. 
Para o assessor de Tênis Luiz Meurer: “o número de 
participantes foi excelente! Todavia, esperamos contar 
com a presença feminina e juvenil nos próximos tor-
neios”, destaca.
 Na classe A, Rafael Senna e Eduardo Carrerão 
formaram a dupla campeã. Com o vice-campeonato 
ficou a dupla formada por Julius Haupt e Saverio Ca-
renza. Já na classe B, Ricardo Lasmar e Otávio Ribei-
ro sagraram-se campeões, enquanto Pedro Briggs e 
Francisco Briggs terminaram como vice-campeões. A 
cerimônia de premiação se deu no Salão Nobre, após 
a última partida do segundo dia de disputas, com sor-
teio de brindes.
 A participação dos sócios Ivan Gentil, Julius 
Haupt e dos professores Renan e Zé Almeida na or-
ganização do evento teve um ótimo nível técnico com 
muita cordialidade entre os participantes.
 Os interessados em participar da comunidade 
do Tênis do ICRJ devem ligar para o ramal 1278 (Sala 
do Tênis) para serem adicionados ao grupo de What-
sApp e ficarem por dentro de todas as informações re-
lativas ao esporte.

Dupla campeã da categoria A 
Rafael Senna e Eduardo Carrerão

Dupla campeã da categoria B 
Ricardo Lasmar e Otávio Ribeiro

Dupla vice-campeã da categoria A 
Julius Haupt e Saverio Carenza

NOSSO GRAND SLAM

Dupla vice-campeã da categoria B 
Pedro Briggs e Francisco Briggs

 O Clube ainda tem disponível alguns títulos pa-
trimoniais para venda, dentro do Projeto Filho/Neto, 
onde os sócios podem adquirir os títulos para doar aos 
seus filhos (as) e netos (as). Os interessados deverão pro-
curar a Secretaria do Clube para obter mais informações.

 Vale lembrar que a taxa de transferência irá se-
guir os termos do Art. 10 do Regimento da Administra-
ção Financeira e das Taxas, constante do Estatuto Social, 
que considera descontos de 50% a 100% (de acordo 
com o tempo de casa).

Últimos Títulos
IATE NEWS
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 6.521.965,46 Fornecedores 1.526.568,03
Contas a receber - sócios 6.257.274,71 Adiantamentos para eventos sociais 448.115,72
Outras contas a receber 2.048.747,61 Salários e encargos a pagar 2.178.829,65
Estoques 723.674,62 Impostos e taxas a recolher 643.130,02
Adiantamentos 308.967,77 Outras contas a pagar 77.134,98
Outros ativos circulantes 614.464,25

16.475.094,42 4.873.778,40
Não Circulante Não Circulante
Processos Judiciais Cedae 11.673.573,59 Processos Judiciais Cedae 11.673.573,59   
Processos judiciais 725.699,24 Provisão para contingência 1.587.150,29

12.399.272,83 13.260.723,88
Investimentos eventuais 1.256.340,35 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 1.231.183,20 Patrimônio social 40.586.930,28
Imobilizado 39.903.564,44 Reservas livres 163.542,84

42.391.087,99 Reservas vinculadas 4.486.125,79
Reservas patrimoniais 4.406.721,79
Superávit/(Deficit) do exercício 3.487.632,26

53.130.952,96
TOTAL DO ATIVO 71.265.455,24 TOTAL DO PASSIVO 71.265.455,24

RECEITAS R$ DESPESAS R$
Clube 37.425.772,79 Clube 34.790.738,34
Restaurante 15.723.552,83 Restaurante 14.991.893,61
Convés 2.112.582,45 Convés 1.991.643,86
TOTAL DAS RECEITAS 55.261.908,07 TOTAL DAS DESPESAS 51.774.275,81

Abril de 2016 2,54 Outubro de 2016 3,01
Maio de 2016 2,62 Novembro de 2016 3,05
Junho de 2016 2,47 Dezembro de 2016 3,43
Julho de 2016 2,77 Janeiro de 2017 3,78
Agosto de 2016 2,82 Fevereiro de 2017 3,38
Setembro de 2016 2,98 Março de 2017

ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 33.646.654/0001-46
Balancete Sintético - Fevereiro/17

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR/16 A FEV/17

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

2017 2016 2017 X 2016
CLUBE 636.367,24R$       201.323,86R$       435.043,38R$    
RESTAURANTE 259.386,54-R$       92.531,90-R$         166.854,64-R$    
CONVÉS 41.321,86R$         16.966,21R$         24.355,65R$      
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS 418.302,56R$       125.758,17R$       292.544,39R$    
Transferência de reservas Patrimoniais * 300.000,00R$       280.000,00R$       20.000,00R$      
RESULTADO OPERACIONAL 118.302,56R$       154.241,83-R$       272.544,39R$    

2017 2016 2017 X 2016
CLUBE 2.635.034,45R$    2.072.634,60R$    562.399,85R$    
RESTAURANTE 731.659,22R$       584.464,51R$       147.194,71R$    
CONVÉS 120.938,59R$       154.484,77R$       33.546,18-R$      
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO 3.487.632,26R$    2.811.583,88R$    676.048,38R$    
TRANFERÊNCIAS DE RESERVAS PATRIMONIAIS* 3.775.000,00R$    3.724.000,00R$    51.000,00R$      
RESULTADO OPERACIONAL 287.367,74-R$       912.416,12-R$       625.048,38R$    
*Receitas de concessionárias, alugueis de dependências sociais e taxa de transferência de títulos

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 FEVEREIRO DE 2017 E 2016

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL ACUMULADO EM FEVEREIRO DE 2017 E 2016
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