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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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a capa deste mês temos a equipe Relea-
se, do Comandante Alberto Quintaes, 
vencedora pela sétima vez do Torneio 
Anual de Open 25, que teve sua etapa 
final realizada no dia 05 de agosto. A 
equipe ainda ganhou o Torneio Chal-

lenge - disputa eliminatória realizada dentro do Open 25. 
 Além do Open, aconteceu o Torneio de 97º Ani-
versário do ICRJ - Troféu Fábio Crespi de Caça Subma-
rina no dia 15 de julho com a participação de 16 atletas 
dos Clubes Náuticos de Cabo Frio, Marimbás e ICRJ.
 Também na capa, temos a chamada do Churras-
co Gaúcho que no dia 29 de julho animou a Pérgula da 
Piscina. Um pouco da cultura sulista foi apresentada aos 
presentes, como por exemplo: culinária e danças típicas.
 Na programação do restaurante para este mês, te-
remos o Festival de Comida Italiana dia 28 no Salão Star 
com música ao vivo da cantora Glória Éttari e do guitar-
rista Massimo Deda.
 Na Vela, tivemos cinco competições internacio-
nais com participação de velejadores do Clube: Campe-
onato Mundial de Optimist na Tailândia, Campeonato 
Norte-Americano de Optmist no Canadá, Campeonato 
Mundial da classe Star na Dinamarca e o Campeonato 
Mundial Sub 21 da classe Laser na Bélgica. Já no Brasil, 
a Semana de Vela de Ilhabela realizada de 07 a 14 de ju-
lho teve um vice-campeonato do Ângela Star IV de Peter 
Dirk Siemsen na ORC.

 Nas regatas organizadas pelo ICRJ, começamos 
com a Copa Inverno no início de julho e Regata Carlos San-
soldo, Enrique Palmer, Benjamin Sodré e Snipe Challenge 
nos dias 22 e 23 de julho, com a presença de 32 barcos.
 No Iate News registramos a etapa de inverno da 
Corrida das Estações no Rio de Janeiro realizada em 16 de 
julho, no Aterro do Flamengo.  Foi a terceira participação 
do Clube junto à Academia Corpo Laser em corridas de 
rua e mais uma vez o grupo saiu com o troféu de maior 
academia inscrita no evento.
 A subsede de Cabo Frio agora apresenta mais uma 
opção de lazer para os sócios: uma rede de beach tênis foi 
instalada no final do mês de julho. Com previsão para co-
meçar neste mês na subsede de Angra dos Reis, será feita 
uma obra em dois espaços que não estavam sendo utiliza-
dos. Eles serão transformados em apartamentos piloto para 
futuras modernizações das demais suítes.
 Já na Sede do Clube, começaram a ser implantados 
em agosto 10 reservatórios para captação de água das chu-
vas que, inicialmente, irão atender às demandas de limpeza 
e abastecimento das embarcações do Setor A do Hangar 
06. Esta iniciativa além de contribuir com o meio ambien-
te ainda trará uma economia para o clube de aproximada-
mente 25 mil litros/mês de água da CEDAE. 
 Completando esta edição, fique sabendo quais 
foram as realizações na atual gestão dos setores EDN, 
Pesca e Vela e suas previsões até o final do atual exercício 
em cada área.

Boa leitura!

N
Fique por Dentro...
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 A dupla Lars Grael e Samuel Gonçalves, campeões 
mundiais de 2014, por muito pouco não conquistaram o se-
gundo título no Campeonato Mundial realizado em Troen-
se, na Dinamarca no período de 28 de junho a 08 de julho.
 O campeonato contou com a participação de 70 du-
plas, incluindo diversos campeões mundiais e medalhistas 
olímpicos que enfrentaram temperaturas baixas e ventos for-
tes nos primeiros dias de regata, que inclusive avariou mui-
tos barcos. Nos três últimos dias, o vento diminuiu muito, 
dificultando a vida dos velejadores. 
 No último dia de competição cinco duplas tinham 
condições de vencer, incluindo a dupla brasileira Lars e 
Samuel. Eles estavam com a vitória garantida até a última 
perna da regata, quando o vento rondou e o segundo tí-
tulo mundial escapou. Os campeões foram Eividin Meleby 
(NOR) e Joshua Revkin (EUA).

CAMPEONATO MUNDIAL DE STAR

Samuel Gonçalves e Lars Grael, vice-campeóes no Mundial na Dinamarca 
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A Copa Inverno, que também vale como 3ª etapa da Copa ICRJ, reuniu 11 classes em quatro 
regatas realizadas nos dias 01 e 02 de julho; que foram realizadas com bons ventos.

Vela &

COPA INVERNO 

Classe Nº de 
inscritos Barco Tripulação Clube

HPE 25 5 MOTU John King, Fred Barroso, Matheus Santos e Cassio Ashawer ICRJ

J 24 6 GINGA Renato Catallini, Guilherme Hammelmann, Alexandre 
Muto, Agustina Leguizamon e Alan Batista ICRJ

J70 3 TÔ NESSA Renato Cunha, Kadja Brandão, Kiko Pellicano, Samuel 
Albretch e Alfredo Rovere ICRJ

Ranger 22 2 CATRAIO Matheus Beckman, Eduardo Almeida, Andre Almeida e 
Leonardo Roriz ICRJ

Snipe 17 Scatrapo Leonardo Lombardi e Fabio Kohler Harkot ICRJ/
EFOMM

Finn 8 Al Hamed Jorge Zarif ICRJ
Laser 10 Arevac João Pedro Souto de Oliveira ICRJ
Laser 
Radial 7 S/Nome Lucas Farina Alves ICRJ

Laser 4.7 8 S/Nome Humberto Cardoso de Carvalho ICRJ
420 4 Stekemon Rodrigo Luz e Stefano Geronimi ICRJ

Dingue 6 Xiriana Marcelo Gilaberte e Lucas Gilaberte PCSF

Confira abaixo os campeões de cada Classe:

 3ª etapa da Copa ICRJ
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 A edição deste ano aconteceu 
no período de 07 a 14 de julho, e mais 
uma vez foi sediado pelo Iate Clube de 
Ilhabela; porém, vale ressaltar, a volta de 
um grande envolvimento da Prefeitu-
ra Municipal de Ilhabela, que fez uma 
grande recepção na “Vila” da Cidade, 
oferecendo várias atrações de entreteni-
mento para o público.
 Foi uma semana com ótimas 
condições climáticas - muito sol e ventos 
médios entre 12 e 15 nós – o que deixou 
os mais de 1.000 velejadores participan-

44ª SEMANA DE ILHABELA 
tes muito contentes e satisfeitos.
 Francisco Siemsen, tático do 
Ângela Star IV, vice-campeão na Classe 
ORC geral e A, falou sobre a disputa e 
lamentou ter perdido o título no fim. 
“Foi um campeonato equilibrado e to-
dos entraram com chances de vencer. Na 
regata final o Pajero nos passou e nos su-
perou na pontuação”. 
 Além do vice-campeonato na 
classificação geral da classe ORC, do Ân-
gela Star IV, o ICRJ também teve bons 
resultados nas seguintes classes/categorias:

ORC: 2º Lugar - Ângela Star IV 
Peter Dirk Siemsen

ORC: 3º Lugar - Crioula 29 
Eduardo Plass

ORC B: 2º Lugar - 
Log Sub/MAPMA - Maestrale  

Adalberto Casaes
HPE30: 2º Lugar - Neptunus HP

Andre Mirsky
CLÁSSICOS: 3º Lugar - Cairu III

Roberto Geyer

Angela Star VI - 2º Lugar ORC GERAL e ORC A Maestrale 2º Lugar ORC B

Neptunus HP  - 2º Lugar HPE 30 Cairu III - 3º Lugar Classicos

 O Campeonato Mundial de Optimist aconteceu de 
11 a 21 de julho no Royal Varuna Yacht Club, na cidade 
de Pattaya, Tailânia. Na equipe brasileira, Leonardo Crespo 
representou o ICRJ. Foram 281 velejadores inscritos de 62 
países e Leonardo terminou na 37ª posição geral. Com este 
resultado ele ficará na flotilha ouro na segunda fase de regatas. 

 A delegação reúne velejadores de cinco clubes 
diferentes: Yacht Club Santo Amaro (Nicolas Bernal), 
Cabanga Iate Clube de Pernambuco (Marina da Fon-
te), Clube Naval Charitas (Luiz Otávio Correia), Iate 
Clube do Rio de Janeiro (Leonardo Crespo) e Yacht 
Club da Bahia (Bernardo Peixoto).
 Neste evento Leonardo Crespo contou com 
apoio esportivo do ICRJ.

Mundial de Optimist
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 O ICRJ junto com a flotilha 159 da Classe Snipe, rea-
lizou nos dias 22 e 23 de julho, com a presença de 32 barcos, o 
Snipe Challenge - evento inovador na Vela Brasileira, com for-
mato parecido com o da Star Sailing League, no qual há dife-
rentes fases, em que vão sendo eliminados os barcos com pior 
performance de cada fase. 
 O evento teve quatro fases: a primeira contou com três 
regatas, onde participaram todos os 32 barcos inscritos. Na se-
gunda fase, com duas regatas, participaram 17 barcos (50% pri-
meiros colocados na primeira fase). Já na terceira fase (semifinal), 
com apenas uma regata, participaram somente os dez primeiros 
colocados da segunda fase. E na etapa final, velejaram os cinco 
primeiros da fase anterior na regata de medalha.
 A dupla campeã foi Tiago Brito e Antônio Rosa do Clu-
be dos Jangadeiros. Na vice-liderança ficou a dupla Felipe Ron-
dina e João Pedro Peiter representando o Iate Clube de Brasília e 
o ICRJ. E em terceiro, Nick Pelicano Grael e João Pedro Morei-
ra, representando o ICRJ e o Rio Yacht Club.
 O evento teve o apoio da Ocean Blue, e foi muito elogia-
do por todos participantes, que gostaram da nova dinâmica, e já 
confirmaram a participação no próximo ano.

SNIPE
Challenge

Campeões - Tiago Brito e Antônio Rosa -  CDJ

Vice-campeões - Felipe Rondina e João Pedro Peiter - ICB-DF e ICRJ

3º lugar - Nick Pellicano Grael e João Pedro Moreira - ICRJ e RYC

 Terminou no dia 1º de julho o Campeonato Norte-Americano de 
Optimist 2017 em Toronto - Canadá, no Royal Canadian Yacht Club. Foram 
178 velejadores de 20 países de quase todos os continentes (exceto África).
 O Brasil chegou com chances de subir ao pódio no último dia de 
prova. Porém, o vento estava muito fraco e a terceira bateria acabou sendo 
anulada no meio, por conta de um temporal. Com isso, o americano Stephan 
Baker sagrou-se campeão.
 Na classificação por equipes, a Flotilha Zé Carioca ficou com a meda-
lha de bronze. No individual, Guido Hirth ficou em 30º lugar (flotilha ouro), 
Mathias Crespo em 47º lugar (flotilha ouro) e Antônio Celso Branco em 15º 
lugar (flotilha prata). Parabéns aos representantes do ICRJ pela performance!
 Neste evento o jovem velejador Guido Hirth contou com apoio 
esportivo do ICRJ.

Norte-Americano de Optimist

Norte Americano de Optimist - Técnico Guilherme Born , 
Mathias Crespo, Guido Hirth e Antônio Celso
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BENJAMIN SODRÉ

Nota Jazz - Campeão - Viviane Alencastro, Benjamin Sodré, Thereza Sodré, 
Bila Kos e Marina Alencar

Tchau Mandona - Vice-campeão -  Luiz Beckman, Rebeca Abreu, Jorge 
Machado, Silvio Bhering e Janaina Tavares

 Já há alguns anos, é realizada esta regata que ho-
menageia, o “Seu” Benjamim Sodré, literalmente um 
“velho lobo do mar” que até pouco tempo atrás, já na 
casa dos 90 anos de idade, participava das regatas da 
Classe J24. 
 Na edição deste ano, realizada em 15 de julho, 
“Seu” Benjamim, com 96 anos participou no comando 

do J24 Nota Jazz, que foi tripulado também por: Thereza 
Sodré, Bila Kos, Marina Alencar e Viviane Alencastro.
 A regata que teve a partida nas proximidades 
do Morro da Viúva, com a montagem do Parcel das 
Feiticeiras (4 marcas) e a chegada na entrada da doca 
do ICRJ. Contou com a participação de 7 barcos, e foi 
vencida pelo Nota Jazz, comandado pelo homenageado.

 Foi realizada mais uma edição da tradicional Rega-
ta Carlos Sansoldo no dia 15 de julho, que contou com a 
participação de sete barcos.
 Esta regata faz parte do calendário de regatas de 
percurso da flotilha de Star do Rio de Janeiro, que são re-
alizadas há décadas homenageando antigos velejadores da 
classe star.
 A largada da regata foi nas proximidades do Morro 

da Viúva, depois os barcos montaram boia Cardinal em 
Boa Viagem (Maria Tereza), seguindo para a boia Sul da 
Milha e a chegada foi na entrada da doca do ICRJ. A du-
pla Alessandro Pascolato e Henri Boening foi a vencedora. 
Em segundo lugar ficou a dupla Carlos Dohnert e Gustavo 
Kunze seguidos por Jhon King e Luiz Carlos Simão.
 Após a regata, houve confraternização dos velejado-
res junto com os participantes da Regata Benjamin Sodré.

CARLOS SANSOLDO

Campeões - Alessandro Pascolato e Henry Boening Vice-campeões - Carlos Dohnert e Gustavo Kunze

REGATAS
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VELA - SETEMBRO 2017

Data Regata Classes

02 e 03 Taça Rei Olav
Laser (4.7, Rd e Std), Dingue, 420, 

29er, Finn, Snipe, 470, Star, Ranger 22, 
J24, J70 e HPE 25

02 e 03 J70 Brasil Cup (4ª etapa) J70
06 a 09 Campeonato Brasileiro (Angra dos Reis) ORC, IRC e RGS

07, 08, 09 e 10 VII Distrito Star

16, 17, 23 e 24 Campeonato Brasileiro Ranger 22
23 Regata Axel Vom Lachmann Star, Snipe e Laser

30 e 01/10 Taça Alberto Ravazzano Star, Snipe, Finn e Laser
30 e 01/10 Copa HPE 30 (5ª etapa) HPE 30

Vela &

 Realizada no domingo 
dia 16 de julho, esta foi mais uma 
regata tradicional do calendário 
de regatas de percurso da classe 
Star. Nesta edição, participaram 
sete barcos que mais uma vez ve-
lejaram no tradicional percurso 
que tem a montagem de boia em 
frente Iate Clube Brasileiro (en-
seada de São Francisco).
 Os velejadores pegaram 
ventos bons até a Boca da Bar-
ra, todavia, em Niterói tiveram 
dificuldades com ventos fracos 
e principalmente na passagem 
pelo Morro do Morcego.
 Os vencedores foram 
John King e Jorge Bueno, segui-
dos pela dupla Carlos Dohnert 
e Gustavo Kunze e, na terceira 
colocação ficou Fenando Ilha e 
“Eenrique Palmer” .

ENRIQUE 
PALMER

 De 26 de julho a 02 de agosto aconteceu em Nieuwpoort, na Bélgica, 
o Campeonato Mundial Sub 21 da classe Laser com a participação de 122 
velejadores na categoria masculina e 61 na categoria feminina. 
 O Brasil foi representado por quatro jovens velejadores: no masculino 
Ricardo Luz (ICRJ), Stephan Kunath (YCSA), Marcelo Gallicchio (Veleiros 
do Sul) e no feminino Gabriela Kidd (ICRJ).
 A jovem velejadora do ICRJ Gabriela Kidd, foi a melhor da equipe 
brasileira, terminando na 23ª colocação entre as meninas do Laser Radial. 
 No laser Stadard, Ricardo Luz do ICRJ, ficou em 32º colocação, en-
quanto Stephan Kunath, do YCSA, ficou em 47º geral e 9º no sub19, ambos 
na flotilha ouro. Marcelo Gallicchio do Veleiros do Sul terminou sua partici-
pação em 22º na Flotilha Prata.
 Neste evento os jovens velejadores Ricardo Luz e Gabriela Kidd con-
taram com apoio esportivo do ICRJ.

Classe Laser 
Campeonato Mundial Sub 21

Gabriela Kidd
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 Desde o início do mês de 
agosto, foi dado mais um passo, ain-
da experimental, no sentido da eco-
nomia e racionalização no consumo 
de água no ICRJ. A instalação de 
10 reservatórios no hangar 06, para 
captação de águas das chuvas. 
 Esta iniciativa da Diretoria 
de Manutenção, deverá trazer uma 
economia na ordem de 25 mil litros/mês de água CEDAE. Esta água com sua 
distribuição já instalada, servirá às embarcações do Setor A do Hangar 06, no 
sentido de limpeza e abastecimento. Vale lembrar que a mesma, embora trata-
da, terá o status de não potável.
 Esta iniciativa, deverá se estender aos Setores B e C do mesmo 
Hangar, totalizando 75 mil litros/mês.

 A DIRMAN, está coordenando a reforma de 
dois espaços na subsede de Angra dos Reis que estavam 
sem uso e que serão transformados em apartamento pi-
loto, servindo de modelo para a reforma das demais suí-
tes posteriormente.
 Esta é mais uma reivindicação do quadro social 
que frequenta esta subsede. O início das obras está pre-
visto para início deste mês.

CAPTAÇÃO DE 
ÁGUAS DAS CHUVAS

Suítes em obras

 Desde o final de julho, 
já está disponível na subsede de 
Cabo Frio a nova rede de beach 
tênis para uso dos associados. 
Esta é mais uma atividade espor-
tiva para você aproveitar melhor 
a sua estadia lá.

BEACH 
TÊNIS EM 
CABO FRIO

Dirman / subsedes &
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CURSO DE VELA - Início das aulas 5 de Agosto
• Optimist; 
• Laser/Dingue (A partir de 14 anos);
• 420 (para alunos formados no nível -II de Laser ou Dingue);
• Windsurf

INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos); Sexta-Feira pela manhã
• Turma de manhã: das 9h às 10h40 (Inscrições Abertas)
 
NAVEGAÇÃO: 
Motonauta, Arrais Amador (Inscrições Abertas - 1ª turma: 
15 a 19 de setembro), Mestre Amador, Navegação Básica, 
Previsão do Tempo, GPS (Sábados de 9 às 12h)

•	 Curso de Oceano FAST23 Nível I - (mínimo de 3 e 
máximo de 4 alunos)

CURSOS As inscrições para os cursos de Vela-EDN 
para o 2º Semestre de 2017 continuam 
abertas até o final de setembro!
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.

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

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

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

Edn &
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 O equilíbrio na qualidade técnica entre as equipes participantes desta 
edição do Torneio Anual Open 25 conferiu mais emoção na final do dia 05 de 
agosto. Nas quatro etapas disputadas tivemos quatro equipes diferentes vencedo-
ras – qualquer peixe capturado a mais poderia mudar o resultado final. 
 Neste cenário, a equipe Release do Comandante Alberto Quintaes, Vi-
cente Arruda, Flavio Reis, Almir e Eliseu Soares Neto conquistou o sétimo título 
do campeonato, além de ter ganho o Torneio Challenge (disputa eliminatória 
realizada dentro do Open 25).
 A vice-campeã foi a equipe Aversa do Comandante João Bernardo Aversa, 
Marcio Moura, Marcos Gens, João Gabriel Aversa e Neomar. Com o bronze, ti-
vemos a equipe Galática do Comandante Fernando Almeida Neto, João Franklin 
Neto, Marco Aurélio de Abreu, Antônio Carlos de Souza e Ricardo Pedrosa.
 Na categoria Evolving, a vencedora foi a equipe Time Bandit do Coman-
dante Márcio Grossi, Guilherme Lima, Rodrigo Machado e Marcelo Azevedo. 
Na segunda colocação ficou a Equipe Metal Pesca do Comandante Marsil An-
tunes, Rafael Sasso, Pedro Guimarães, Horácio Veiga e João Sasso. Na terceira 
colocação, ficou a equipe Billy do Comandante Guilherme Siepmann, Cristian, 
Emídio Sacco e Wilton Pontes.
 Quem levou o troféu Onda Azul - onde vence a equipe que captura a 
maior variedade de espécies - foi a equipe Guess do Comandante Roni Argalji, 
Evandro Soares, Eliseu Soares Filho, José Claudio e Alex Cerqueira.
 Após a pesagem e constatação da vitória da Release, os pescadores con-
fraternizaram no segundo andar da lanchonete Convés com sorteio de brindes, 
aperitivos e muitas histórias de mais um Open 25.

RELEASE VENCE O TORNEIO OPEN 25

COLOCAÇÃO EMBARCAÇÃO COMANDANTE

1° Lugar RELEASE ALBERTO QUINTAES
2° Lugar AVERSA JOÃO AVERSA
3° Lugar GALÁTICA FERNANDO ALMEIDA NETO
4° Lugar GUESS RONI ARGALJI
5° Lugar CAPT. REX REINALDO SILVA
6° Lugar COLT FÁBIO BERGMAN
7° Lugar BALLYHOOK LUCAS BULHÕES
8° Lugar TIME BANDIT MÁRCIO GROSSI
9° Lugar ZIRIGO RONALDO BOGHOSSIAN
10° Lugar MATCH POINT RODRIGO ARRUDA
11° Lugar METAL PESCA MARSIL ANTUNES
12° Lugar DOKA/NINKASI JOSÉ PERDIGAO
13° Lugar BILLY GUILHERME SIEPMANN
14° Lugar ALUCINADOS MARCIO JUNGER
15° Lugar GREEN FISH OTÁVIO JUNQUEIRA
16° Lugar MAR DEL SOL ALEXANDRE TOLOMEI
17° Lugar KAHALA CID NUNES
18° Lugar LORAH EDSON TIKERPE
19° Lugar MISS CAROL ANTÔNIO CARLOS B. RIBEIRO
20° Lugar EASY GOING LUCIANO ROSA
21° Lugar BOA VIDA ROBERTO RAPOPORT
22° Lugar BETO GARCIA MARCELO AUGUSTO

Equipe Aversa - Vice campeã geral - Marcio Moura, João Bernard Aversa, Marcos Gens, 
João Gabriel Aversa e Neomar

Equipe Release - Campeã geral - Vicente Arruda, Alberto Quintaes, 
Flavio Reis e Eliseu Soares Neto

Equipe Galática - 3º lugar geral - Marco Aurélio, Fernando Almeida Neto, Antônio Carlos, 
João Franklin Neto e Ricardo Pedrosa

Pesca &
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PESCA - SETEMBRO 2017

Data Torneio Local
02 2ª Etapa Torneio Open Com Iscas Artificiais ICRJ
16 5ª Etapa do Torneio de Pesca de Cais ICRJ
23 Torneio Interclubes de Pesca de Cais ICRJ

30 Torneio de Abertura e 1ª Etapa do Torneio Marlin do 
Rio de Janeiro ICRJ

RELEASE VENCE O TORNEIO OPEN 25

Equipe Aversa - Vice campeã geral - Marcio Moura, João Bernard Aversa, Marcos Gens, 
João Gabriel Aversa e Neomar

Equipe Release - Campeã geral - Vicente Arruda, Alberto Quintaes, 
Flavio Reis e Eliseu Soares Neto

Equipe Galática - 3º lugar geral - Marco Aurélio, Fernando Almeida Neto, Antônio Carlos, 
João Franklin Neto e Ricardo Pedrosa

Equipe Billy - 3º lugar na categoria 
Evolving - Wilton Pontes e o comnadante 

Guilherme Siepmann

Equipe Guess - Campeã do Torneio Onda Azul -  Eliseu Soares 
Filho, Evandro Soares, Alex Cerqueira e Roni Argalji

Equipe Capt Rex - 1º lugar na 4ª etapa-  João Victor 
Zarur, Vicente Luiz Arruda e Reinaldo Silva

Equipe Time Bandit - Campeã na categoria Evolving -  Guilherme 
Lima, Marcio Grossi, Rodrigo Machado, Marcelo Azevedo junto ao 

Diretor Eliseu Soares

Equipe Metal Pesca - Vice-campeã na categoria 
Evolving - Rafael Sasso, Pedro Guimarães, Horácio 

Veiga, Marcil Antunes e João Sasso

Equipe Colt - 3º lugar na 3ª etapa - 
Ricardo Schvartz, Newton Bergman, 

Fábio Bergman e Beni Schvartz

Maior peça - Garoupa de 8,255Kg 
capturada por Ronaldo Boghossian 

da equipe Zirigo

Pesca &
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 Foi realizado no dia 
15 de julho o Torneio de 
97º Aniversário do ICRJ - 
Troféu Fábio Crespi de Caça 
Submarina com o apoio da 
FCSERJ (Federação de Caça 
Submarina do Rio de Janeiro) e 
da empresa DiveCom. 
 Além de representantes 
do ICRJ, também tivemos atle-
tas do Clube Náutico de Cabo 
Frio e Clube Marimbás presen-
tes. Dentre os dezesseis atletas 
que formaram oito duplas, os 
atletas Alex Macieira e Matheus 
Linhares do CNCF sagraram-se 
campeões do evento, com uma 
pescaria de 18 peças, totalizan-
do 25,100 kg e 34.100 pontos. 
 Em 2º lugar ficaram 
Rodrigo Fahhan e Paulo Júnior 
do CM, com uma pescaria de 
13 peças, totalizando 23,000 kg 
e 29.500 pontos. Em 3º lugar, 
Humberto Santos e Erci Costa 
do CNCF com uma pescaria 
de 13 peças, totalizando 17,100 
kg e 23.600 pontos. Destaque 
para o maior peixe do evento: 
um badejo saltão de 4,366kg 
capturado pelo atleta Rodrigo 
Fahhan. Na categoria Clubes, 
o Náutico de Cabo Frio foi o 
campeão.
 Após a entrega dos 
troféus, foram sorteados vários 
equipamentos de Pesca Sub-
marina cedidos pela Divecom, 
parceira e apoiadora de mais 
este evento. Entre eles, destaque 
para o sorteio de duas arbaletes 
“Divecom Shark”.

TROFÉU FÁBIO CRESPI
 DE PESCA SUBMARINA

O homenageado Fábio Crespi recebem o seu brinde 
oferecido pelo Dílson Carvalho da empresa Divecom.

A dupla campeã recebendo os seus troféus do 
homenageado Fábio Crespi

Equipe campeã Equipe vice-campeã recebendo o seu troféu de Dílson 
Carvalho da empresa Divecom.

Dupla vice-campeã recebendo os seus troféus do 
homenageado Fábio Crespi.

Dupla 3ª colocada recebendo os seus troféus do 
Dílson Carvalho da empresa Divecom
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TROFÉU FÁBIO CRESPI
 DE PESCA SUBMARINA  No dia 28 de setembro, o Sa-

lão Star do Restaurante irá promover 
o Festival de Comida Italiana. Será 
montado um buffet especial e, para 
acompanhar, vinhos selecionados se-
rão servidos durante o jantar. 
 Enquanto isso, a apresentação 
musical ficará por conta da cantora 
italiana radicada no Brasil Glória Étta-
ri e do guitarrista Massimo Deda com 
canções de Paolo Conte, Domenico 
Modugno, Gino Paoli, Carosone entre 
outros, no repertório. 
 O valor do buffet será de R$ 
130,00 por pessoa, onde os vinhos se-
lecionados já estão inclusos. As demais 
bebidas serão cobradas à parte.

Festival Italiano
Restaurante &

 No dia 16 de julho aconteceu a etapa Inverno da 
Corrida das Estações no Rio de Janeiro.  Foi a terceira par-
ticipação do Clube junto à Academia Corpo Laser em cor-
ridas de rua.
 O grupo ganhou mais uma vez o troféu de maior 
academia, pela quantidade de alunos inscritos (etapas ou-

CORRIDA DAS ESTAÇÕES
IATE NEWS

tono e inverno). O sócio Peter King ficou em 1º lugar na 
categoria de 55-59 anos nos 16km, e 63º geral.
 As próximas corridas já estão com inscrições 
abertas na recepção da academia. A Corrida das Estações, 
etapa Primavera, será no dia 01de outubro e a Run The 
Night, no dia 25 de novembro. Não fique de fora!

Ana Carolina Martins, Liz Amaral, Karine Santos (professora), 
Adriana Miranda e Cynthia Castelo Branco

Stephanie King, Rodrigo 
Moraes (professor), Vanessa King

Troféus das etapas Inverno e Outono
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A partir de abril de 2016, adqui-
rimos três novos botes infláveis 
SR 15, com motores 25 Hp, 
carreta de encalhe e três dingues 
novos completos e um quarto em 
ótimas condições 
de uso visando o 

aumento no número de alunos e ativida-
des aqui desenvolvidas. 
 No primeiro semestre de 2016 
formamos 132 alunos em todos os cursos 
oferecidos - desde o fundamental até cur-
sos de Optimist, Laser, Dingue, etc. No 
segundo semestre de 2016 formamos 212 
alunos e em junho de 2017 foram 252 os 
formandos em todos os cursos e níveis. 
 Em 2017 adquirimos uma televi-
são full HD com recursos para os cursos de navegação 
por satélite, previsão de tempo, acesso à internet com res-
pectivos sites e passamos a utilizar mensagens de texto via 

WhatsApp para uma comunicação mais dinâmica. 
 Víamos uma lacuna nas atividades da natação infan-
til para menores de 4 ou 5 anos e bebês. Visando atender 
melhor este público, passamos a oferecer turmas tanto pela 
manhã quanto à tarde e atualmente consolidamos uma turma 
com 35 alunos em atividade.
 Facilitamos o processo de renovação de carteiras de 
habilitação náutica (arrais, mestre e capitão amadores) para os 

sócios junto à Capitania dos Portos - RJ. Ca-
pacitamos os funcionários da DIRAN atra-
vés de cursos náuticos e palestras. Criamos 
protocolos de segurança no mar e um livro 
de ocorrência diário que, posteriormente, é 
utilizado em treinamentos dos professores.
 Como proposta para o futuro da 
EDN estamos contactando os colégios dos 
nossos sócios mirins, no sentido de divulgar 
a vela e demais atividades náuticas como 
uma ferramenta na educação. Temos a in-
tenção de incluir esta atividade no currículo 

regular das escolas. Assim pretendemos criar um ambiente de 
cooperação em outros educandários que se mostrem recepti-
vos a essa iniciativa. 

DANDO CONTA

EDN
Mais de 600 

velejadores formados 
pela Escola!

Pesca
100 crianças até 

o fim da Temporada 
de Cais!

Vela 
6000 velejadores 

passaram pelo ICRJ. 
Ouro olímpico!

“Estamos 
contactando os 

colégios dos nossos 
sócios mirins, no 

sentido de divulgar 
a vela e demais 

atividades náuticas 
como ferramenta de 

educação.”

EDN

Neste número, os diretores da EDN, Vela e Pesca fazem um balanço de 
suas atividades nos seus determinados setores até o momento e previsões

Washington Bianchi
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Mesmo com a experiência adquirida 
em duas outras gestões e contando 
com o apoio da Comodoria, a res-
ponsabilidade de estar à frente da Di-
retoria de Pesca sempre 
é grande. Temos nos 
empenhado em reali-
zar os tradicionais Tor-

neios Anuais de Pesca, suas recepções e devidas 
entregas de prêmios. Estamos também traba-
lhando incansavelmente em melhorias gerais, 
modernizações regulamentares (se adequando 
às Portarias) e, principalmente, atuando em 
prol do futuro da pesca.
 Podemos destacar na atual administra-
ção a reinauguração da Sala de Pesca, totalmente remodelada e 
modernizada, a disponibilização das informações da Diretoria 
nos sites pescaicrj, pesca de cais e relíquias da pesca. Mantivemos 
colaboradores e parceiros que já apoiavam os torneios de pesca 
do ICRJ, além da busca de novas oportunidades e a continuida-
de de todo suporte solicitado pela equipe de pesca submarina do 

ICRJ em competições internas e externas.
 Como um marco, após bons resultados anteriores, uma 
equipe do ICRJ sagrou-se campeã mundial do Offshore World 
Championship 2017, na Costa Rica, com total apoio do Clube. 
 Na temporada de pesca oceânica 2017/18, que se inicia 
no fim deste mês, realizaremos o 54º Torneio Anual de Peixes 
de Bico - segundo torneio ininterrupto mais antigo do mundo e 

temos a pretensão de concretizar um dos mais es-
truturados e premiados Torneio Cabo Frio Marlin 
Invitational, que completa 25 anos de existência.
  Porém, indubitavelmente, o grande pilar 
desta atual gestão é o foco no futuro da pesca 
do ICRJ. Notadamente podemos verificar que a 
média de idade de nossos pescadores está elevada 
e a renovação não estava acontecendo da forma 
como gostaríamos. 
  Sendo assim, realçamos nossos esforços na 
Pesca de Cais, na esperança de formar novos pes-

cadores. Para nossa total felicidade, os resultados suplantaram 
as expectativas. Após reestruturação, tivemos a participação de 
mais de 70 crianças na competição. Esperamos alcançar três dí-
gitos de presença infantil até o fim da temporada. 
 Enfim, muitos foram os trabalhos concretizados, mas 
sabemos que bastante coisa ainda temos por realizar. 

Eliseu Soares

Em abril de 2016, assumimos o 
grande desafio de ajudar na con-
dução da Vela do Clube, visto a 
tradição e importância do ICRJ no 
cenário da Vela brasileira. Porém, 
graças à equipe da Diretoria de Vela, 
o auxilio do Guilherme 

Born, a estrutura do Clube e apoio da Comodo-
ria, os objetivos estão sendo alcançados.
 No ano de 2016, o Clube viveu um 
momento especial com a presença dos me-
lhores velejadores do mundo, que escolheram  
nosso Clube como base de treinamento para 
os Jogos Olímpicos. O ganho técnico com o 
intercâmbio que os velejadores do Clube tive-
ram neste período foi incalculável, fora a boa 
receita financeira com as taxas de estadia. Porém, o grande 
acontecimento foi a conquista inédita do ouro olímpico 
feminino com a velejadora formada no Clube Kahena 
Kunze e sua parceira Martine Grael na classe 49FX. 
  O Clube tem em atividade 21 classes dividas 

em 17 flotilhas, número extraordinário, mas que deman-
da muito trabalho. De abril de 2016 até julho deste ano o 
Clube organizou 94 competições, que tiveram a participa-
ção de 2.121 barcos e 6.255 velejadores. Destaco a Semana 
de Vela do Rio de Janeiro, que teve a presença maciça dos 
velejadores Olímpicos de todo o mundo, o Campeonato 
Hemisfério Oriental da Classe Snipe e as Regatas Oceâni-
cas Cape2Rio e Buenos Aires Rio.
 Além da realização das competições, a Diretoria 

de Vela tem apoiado os velejadores do Clu-
be, com destaque para o Programa da Vela 
Jovem, iniciado na Diretoria anterior, com 
Fernando Madureira, que tem sido um gran-
de sucesso, visto que baixou a evasão pós a 
Classe Optimist. E paralelo ao Programa de 
Vela Jovem, também tem havido apoio téc-
nico e logístico aos velejadores de diversas 
classes em treinamentos e competições.
 O futuro promete ser desafiador e promis-

sor, pois estamos em uma constante busca de melhorias 
das atividades da Vela, ainda temos muitas competições ex-
pressivas por acontecer e temos que continuar apoiando o 
desenvolvimento técnico de nossos velejadores para que os 
bons resultados continuem acontecendo.

VELA

“Para nossa total 
felicidade, os resul-
tados suplantaram 

as expectativas. 
Após reestrutura-

ção, tivemos a par-
ticipação de mais 
de 70 crianças na 

competição”

“O futuro promete 
ser desafiador e 
promissor, pois 
estamos em uma 
constante busca 
de melhorias das 

atividades da 
Vela.”

PESCA

Ricardo Baggio



18 Social &

 As tradições gaúchas toma-
ram conta da Pérgula da Piscina na 
noite do dia 29 de julho. O espera-
do churrasco foi o grande destaque 
do evento com cortes especiais de 
carne e a inconfundível costela no 
fogo de chão preparada pelo Supe-
rintendente Albérico Arruda.

CHURRASCO GAÚCHO
 Além da gastronomia, tive-
mos apresentação musical e danças 
típicas do Rio Grande do Sul com o 
Grupo Arte pela Dança. Eles apre-
sentaram algumas das vinte e cinco 
danças típicas, inclusive a Chula, 
onde dois cavalheiros se desafiam 
com passos caracterizados pela agi-

lidade no sapateio. Ao final, o grupo 
convidou os sócios presentes para a 
dança Polonese, promovendo uma 
integração do público.
 Como não poderia faltar, 
teve degustação de chimarrão e sor-
teio de cuias durante o evento.
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Fixa
PROGRAMAÇÃO 

Setembro

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, no Centro 
Cultural e na sala virtual Arte no Iate (Aula online).
REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 19h30, 
no Centro Cultural Gabriel Villela.
DUETO PAULO MIDOSI E HAROLDO CAZES - Todas as quin-
tas-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 18h às 19h, com a 
professora Cecília Zalazar, no salão 470.
AULA DE DANÇA DE SALÃO (com Professores da Escola de 
Dança Jaime Aroxa) -  Todas as quartas-feiras, das 18h30 às 20h, no 
Salão 470.
MISSA DOMINICAL - Todos os domingos, às 19h15, na Capela 
do ICRJ.

RECREAÇÃO 
INFANTIL

Tributos - Marcio Lott em Tributo a Tom Jobim. 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

Música no Museu - “Um Século de Música Brasileira” com 
Newton Nazareth. No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

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

Bazar de Aniversário do Instituto Refazer. 
No Salão Marlin Azul, das 12h às 20h.

19

14

19

20

09

Luau da Primavera nos Coqueiros - Show com a “Academia 
do Samba”. No Cais da Bandeira, das 20h à 01h.

Iate com Saúde - “A memória com o passar do tempo”
Alzira Costa de Oliveira - Psicóloga. No Salão 470, às 20h.

Tributos - Eliane Salek em Tributo aos Compositores Brasilei-
ros Famosos. No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.23
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OS BELOS DIAS DE ARANJUEZ
DIA: 01/09/17 – SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Reda Kateb, Sophie Semin, Jens 
Harzer, 2017 (ALE/ FRA), 98 min, Drama, 
(12 anos)

No norte da França, um escritor começa a 
fazer esboços para o seu próximo livro e para 
isso usa como ponto de partida, um diálo-
go entre um homem e uma mulher em um 
jardim suspenso em uma cidade na Espanha. 
Eles conversam entre outras coisas, sobre o 
amor e suas memórias. 

(O filme de Wim Wenders é um drama inti-
mista em torno de um longo diálogo entre um 
homem e uma mulher.)

“Como cineasta, meu desejo é colocar o 
espectador dentro do que está sendo 

filmado”  (Wim Wenders)

ALIADOS
DIA: 02/09/17 
SÁBADO
ELENCO: Brad Pitt, 
Marion Cotillard, 
2017 (EUA), 125 
min,  Suspense/ Ro-
mance/ Histórico, 
(14 anos).

Um embaixador nazista precisa ser elimina-
do em Casablanca, no Marrocos. Os espiões 
envolvidos na missão, Max e Marianne, se 
apaixonam perdidamente e decidem se casar. 
Os problemas começam anos depois, com 
suspeitas sobre uma conexão entre Marianne 
e os alemães. Mas quando Max decide inves-
tigar o passado da companheira, as consequ-
ências podem ser imprevisíveis. 

PÃO E TULIPAS
DIA: 03/09/17 - DOMINGO
ELENCO: Bruno Ganz, Licia Maglietta, 
2000 (ITA), 112 min, Comédia Romântica, 
(12 anos).

A dona de casa Rosalba está viajando em uma 
excursão de ônibus com sua família. Ao pa-
rar em um restaurante à beira da estrada, ela 
é esquecida pelo marido e pelos filhos. Uma 
situação propícia para que possa fazer o que 
sempre quis: conhecer Veneza. Todavia, in-
cidentes transformam a rápida escapada em 
algo duradouro. Enquanto isso, o marido 
contrata um encanador como detetive para 
ir atrás da mulher. Mas Rosalba já organizou 
sua nova vida: arrumou um emprego, divide 
um apartamento com um garçom finlandês, 
ganhou a amizade da vizinha e voltou a to-
car acordeão. Quando o encanador-detetive 
a encontra, ele também percebe que a vida 
pode ser muito mais divertida do que parece.

(O filme revela muito sobre nossas relações com 
o mundo e no mundo. A autodescoberta é o 
ponto forte do filme.)

O ÍDOLO
DIA: 08/09/17     
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Tawfe-
ek Barhom, Kais 
Attalah, Hiba Atta-
lah, 2017 (Palestina, 
Reino Unido, Qatar, 
Holanda, Emirados 
Árabes Unidos), 95 
min,  Comédia dra-
mática, (12 anos).

Um jovem de Gaza, Mohammad Assaf sonha 
um dia cantar na Cairo Opera House com sua 
irmã e sua amiga, Nour. Um dia, Nour sofre um 
colapso e é levada ao hospital, onde descobrem 
que ela precisa de um transplante de rim, dei-
xando Mohammad com o desejo de alcançar a 
fama como cantor. Escapando de Gaza para o 
Egito contra todos os obstáculos, Mohammad 
começa a jornada mais importante de sua vida.

(Baseado em uma história real, “Ídolo” conta 
a trajetória de Mohammed Assaf, vencedor do 
“Arab Idol de 2013”. A figura de pessoas como 
Assaf, são de extrema importância para um 
povo que ainda busca emancipação.)

JULIETA
DIA: 09/09/17 - SÁBADO
ELENCO:  Emma Suárez, Adriana Ugarte, 
2016 (Espanha), 100 min, Drama, (14 anos).
Julieta é uma mulher de meia idade que está 
prestes a se mudar de Madri para Portugal, 
para acompanhar seu namorado Lorenzo. 
Entretanto, um encontro fortuito na rua com 
Beatriz, uma antiga amiga de sua filha Antía, 
faz com que Julieta repentinamente desista 
da mudança. Ela resolve se mudar para o an-
tigo prédio em que vivia, também em Madri, 
e lá começa a escrever uma carta para a filha 
relembrando o passado entre as duas.

DESPEDIDA EM 
GRANDE ESTILO
DIA: 10/09/17 
DOMINGO
ELENCO:  Morgan 
Freeman, Michael 
Caine, Alan Arkin, 
2017 (EUA), 96 min, 
Comédia Policial, (14 
anos).

Willie, Joe e Albert são amigos há décadas. Eles 
levam uma vida pacata, mas sofrem com pro-
blemas financeiros. Quando Willie testemunha 
o assalto milionário a um banco, decide chamar 
Joe e Albert para elaborarem o seu próprio as-
salto. É a vez de os idosos se rebelarem contra a 
exploração dos bancos.

REAL – O PLANO POR TRÁS 
DA HISTÓRIA
DIA: 15/09/17 – SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Emílio Orciollo Neto, Bemvin-
do Sequeira, 2017 (BRA), 95 min, Drama 
Histórico, (12 anos) 

1993. Arrogante e inflexível, Gustavo Fran-
co é um crítico feroz da política econômica 
adotada pelo governo brasileiro nos últimos 
anos, que resultou em um cenário de hipe-
rinflação. Opositor de políticas de cunho 
social, ele é adepto de um choque fiscal de 
forma que seja criada uma moeda forte, que 
devolva a dignidade aos cidadãos. Quando o 
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PROGRAMAÇÃO DE SETEMBRO

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

*Sujeita a alterações

*
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presidente Itamar Franco nomeia Fernando 
Henrique Cardoso como o novo Ministro 
da Fazenda, Gustavo é convidado a integrar 
uma verdadeira força-tarefa, cujo objetivo é 
criar um novo plano econômico.

REI DA CALIFÓRNIA
DIA: 16/09/17 - SÁBADO
ELENCO: Michael Douglas, Evan Rachel 
Wood, 2008 (EUA), 95 min, Comédia, (12 anos) 

Abandonada pela mãe, Miranda teve que 
largar a escola e começar a trabalhar para se 
sustentar já que seu pai Charlie foi internado 
em uma clínica psiquiátrica. Quando ele vol-
ta para casa, tem a ideia obsessiva de que um 
tesouro espanhol está escondido na região. 
Tentando convencer a filha a se juntar a ele 
nesta missão, Charlie vai fazer de tudo para 
encontrar o ouro.

NEGAÇÃO
DIA: 17/09/17 – DOMINGO
ELENCO:  Rachel Weisz, Tom Wilkinson, 
2017 ( EUA, Reino Unido), 110 min,  Dra-
ma/ Crime/ Biografia, (12 anos).

O filme narra a luta legal da escritora e his-
toriadora Deborah Lipstadt para provar uma 
verdade histórica contra o escritor David Ir-
ving, que a acusou de difamação por ele ter 
declarado que não acreditava na existência do 
Holocausto como a história registrou.
 
(Baseado em fatos reais, esta coprodução com a 
BBC Films é o típico filme de tribunal, com he-
róis e vilões muito bem definidos.)

A LEI DA NOITE
DIA: 22/09/17
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Ben 
Affleck, Zoe Saldana, 
Elle Fanning, 2017 
(EUA), 129 min,  
Suspense,  Ação, 
Policial, (14 anos).

Boston, década de 1920. Joe Coughlin, filho 
mais novo de um capitão de polícia, se en-
volve com o crime organizado. Ele aproveita 
seus dias rodeado de dinheiro e poder, mas 
suas escolhas podem levá-lo à prisão ou até 
mesmo à morte. 

(Adaptação do livro de Dennis Lehane, gran-
de escritor americano de romances policiais de 
sucesso. Mais uma grande atuação do ator Ben 
Affleck)

A MUSA
DIA: 23/09/17 
SÁBADO
ELENCO: Sharon 
Stone, Albert Brooks, 
Andie MacDowell, 
1999 (EUA), 100 
min, Comédia, (12 
anos).

Steven sempre foi um roteirista bem-sucedi-
do, até que um dia, sua criatividade o aban-
dona. Desesperado, ele procura a ajuda de 
um amigo, que lhe conta o grande segredo 
de seu sucesso: uma musa inspiradora. Ste-
ven logo procura a musa em busca de ajuda, 
mas nem imagina o quanto essa ajuda vai lhe 
custar. Ele consegue sua criatividade de volta, 
além de muita dor de cabeça.

UMA MANHÃ 
GLORIOSA
DIA: 24/09/17
DOMINGO
ELENCO: Rachel 
McAdams, Harrison 
Ford, Diane Keaton, 
2011 (EUA), 107 min,  
Romance, Comédia 
dramática, (12 anos)

Quando a batalhadora produtora de TV Becky 
Fuller aceita trabalhar no programa “Daybre-
ak”, ela decide revitalizar o programa contra-
tando o lendário âncora de TV Mike Pomeroy. 
Infelizmente, Pomeroy se recusa a reportar as-
suntos comuns dos programas matinais como 
fofocas de celebridades, previsão do tempo, 
moda e artesanatos, quem dirá trabalhar com 
sua co-apresentadora, Colleen Peck.

DO MUNDO NADA SE LEVA 
DIA: 29/09/17 – SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Jean Arthur, Lionel Barrymore, 
James Stewart, 1938 (EUA), 126 min, Co-
média/ Romance, (Livre) 

Tony Kirbyé um rapaz rico de família com-
plicada. Alice Sycamore, sua secretária é de 

Cinema &
origem humilde. Ambos estão apaixonados e 
querem se casar. Quando as famílias resolvem 
se conhecer o pai de Tony, descobre que o pai 
de Alice é dono de um pequeno terreno em 
uma área comercial de seu interesse. Que não 
a venderá de jeito nenhum. No meio dessa 
confusão os valores da vida surgem como os 
mais importantes a se preservar.

(“Do Mundo Nada se Leva” não mostra como a 
vida é, mas nos ensina como a vida deveria ser. 
O filme ganhou o prêmio do Oscar em 1939 
nas categorias de melhor filme e melhor diretor)

IL VOLO - NOITE MÁGICA
DIA: 30/09/17 – SÁBADO
ELENCO: Piero Barone, Ignazio Boschet-
to e Gianluca Ginoble e Plácido Domingo, 
2016 (ITA), 80 min, Show Musical, (Livre).

“Uma noite mágica é um tributo aos “Três 
Tenores” - com a épica apresentação dos jo-
vens italianos em Florença. Contou com par-
ticipação especial do tenor espanhol Plácido 
Domingo que, no passado, integrou “Os Três 
Tenores” ao lado de José Carreras e Luciano 
Pavarotti. Nesse encontro memorável ouvire-
mos: “Tonigth”, “Granada”, “My Way”, “O 
Sole Mio” e muitos outros clássicos.

A BELA E A FERA
DIA: 01/10/17
DOMINGO
ELENCO: Emma 
Watson, Dan Ste-
vens, 2017 (EUA), 
129 min, Fantasia, 
Romance, Musical, 
(Livre)

Moradora de uma pequena aldeia francesa, 
Bela tem o pai capturado pela Fera e decide 
entregar sua vida à estranha criatura em tro-
ca da liberdade dele. No castelo, ela conhece 
objetos mágicos e descobre que a Fera é, na 
verdade, um príncipe que precisa de amor 
para voltar à forma humana. 

(A história e os personagens que você conhece e 
ama, ganham vida nessa espetacular adaptação 
da clássica animação da Disney. Um evento 
cinematográfico que celebra uma das histórias 
mais queridas já contadas.) Lindo Filme!
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11 – Talento & sorte: 
Roberto Bueno e Nei 
Magalhães Ferreira 
numa disputadíssima 
partida de gamão, com 
Evandro Soares de ob-
servador.

2 – Saindo do túnel: 
Lélia Winckler e Breno 
Erick dos Santos par-
ticipam da  Polonese, 
dança típica do Rio 
Grande do Sul, durante 
o Churrasco Gaúcho na 
Pérgula da Piscina.

3 – Que peixe é esse?  
Helena (3 anos), neta 
de Ronaldo Szerman 
Braga e Lídia de 
Carvalho, com Olívia 
(4 anos) e Melissa (2 
anos), netas de Marcelo 
Cerqueira: futuras 
pescadoras!

4 – Que Sinuca! Ro-
dolfo Simões prepara 
um selfie com Fernando 
Horta após bola perdi-
da. De quem?

5/6 – Caçapa: Emílio 
Guilayn e João Marcos 
em tacadas decisivas e 
posterior marcação dos 
pontos.

Gente &

6
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 6.226.050,88 Fornecedores 1.333.777,70
Contas a receber - sócios 5.495.854,67 Adiantamentos para eventos sociais 767.603,08
Outras contas a receber 1.985.997,95 Salários e encargos a pagar 2.269.366,06
Estoques 606.381,72 Impostos e taxas a recolher 693.306,83
Adiantamentos 299.495,12 Outras contas a pagar 66.810,44
Outros ativos circulantes 653.858,94

15.267.639,28 5.130.864,11

Não Circulante Não Circulante
Processos Judiciais Cedade13.140.177,90 Processos Judiciais Cedade 13.140.177,90   
Processos judiciais 871.368,41 Provisão para contingência 3.702.217,00

14.011.546,31 16.842.394,90

Investimentos eventuais 700.664,39 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 178.571,00 Patrimônio social 41.598.990,70
Imobilizado 41.980.027,71 Reservas livres 222.892,51

42.859.263,10 Reservas vinculadas 3.742.368,51
Reservas patrimoniais 4.163.182,44
Superávit/(Déficit) do exercício 437.755,52

50.165.189,68
TOTAL DO ATIVO 72.138.448,69 TOTAL DO PASSIVO 72.138.448,69

RECEITAS R$ DESPESAS R$
Clube 10.292.288,63 Clube 9.765.668,28
Restaurante 4.037.298,38 Restaurante 4.120.573,23
Convés 538.747,37 Convés 544.337,35
TOTAL DAS RECEITAS 14.868.334,38 TOTAL DAS DESPESAS 14.430.578,86

Abril de 2017 3,43 Outubro de 2017
Maio de 2017 3,02 Novembro de 2017
Junho de 2017 2,98 Dezembro de 2017
Julho de 2017 Janeiro de 2018
Agosto de 2017 Fevereiro de 2018
Setembro de 2017 Março de 2018

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR A JUN/17

2017 2016 2017 X 2016
CLUBE 146.192,96R$         258.213,45R$         112.020,49-R$         
RESTAURANTE 135.796,50-R$         129.299,01-R$         6.497,49-R$              
CONVÉS 15.692,75-R$            9.511,38-R$              6.181,37-R$              
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS 5.296,29-R$              119.403,06R$         124.699,35-R$         

Transferência de reservas Patrimoniais * 300.000,00R$         370.000,00R$         70.000,00-R$            

RESULTADO OPERACIONAL 305.296,29-R$         250.596,94-R$         54.699,35-R$           

2017 2016 2017 X 2016
CLUBE 526.620,35R$         996.386,93R$         469.766,58-R$         
RESTAURANTE 83.274,85-R$            121.666,19-R$         38.391,34R$            
CONVÉS 5.589,98-R$              12.072,67R$            17.662,65-R$            

TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO 437.755,52R$         886.793,41R$         449.037,89-R$         

TRANFERÊNCIAS DE RESERVAS PATRIMONIAIS* 750.000,00R$         970.000,00R$         220.000,00-R$         

RESULTADO OPERACIONAL 312.244,48-R$         83.206,59-R$           229.037,89-R$         
*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

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL ACUMULADO EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 2016

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL EM R$
FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017 E 2016
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