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Fique por Dentro...

A

dupla Kahena Kunze e Martine Grael
ocupa mais uma vez a capa do nosso
Boletim graças à conquista do vice-campeonato mundial da classe 49er
FX realizado na cidade do Porto, em
Portugal. Além delas, o ICRJ contou
com representantes no 49er. Ainda em águas estrangeiras,
foram realizados os seguintes campeonatos: Mundial de
Nacra 17, Mundial de Snipe e Snipe Júnior, Mundial de
Finn e Mundial de 29er.
Em território nacional, tivemos a vitória do Crioula 29 na ORC A e do Maestrale LogSub/MaPMa na ORC
B do Campeonato Brasileiro de Vela Oceânica 2017 em
Ilha Grande, Angra dos Reis. Sobre as regatas realizadas
pelo ICRJ, começamos com o Campeonato Estadual de
J24, que foi dividido em dois finais de semana com oito
regatas realizadas para os 16 barcos participantes.
Ainda em agosto, a classe J70 realizou a J70 Brasil
Cup e a Seletiva para o Sul-americano que acontece no
final deste mês, no Chile. A Copa HPE 30 e a Regata
Ninotchka também movimentaram o clube em agosto. A
tradicional Taça Rei Olav contou com a participação de
mais de 40 barcos nos dias 19 e 20 de agosto com condições adversas de vento.
A Taça Leopoldo Geyer teve a sua 3ª edição realizada em um ensolarado final de semana de inverno
com direito a festa na Ilha de Palmas, pois na chegada do
primeiro dia de competição, estava sendo inaugurada a
varanda da subsede com churrasco e DJ.

Falando em eventos, em outubro a Gerência Social caprichou na diversidade. No dia 12, acontece a tradicional festa para comemorar o Dia das Crianças com o
tema “Uma tarde no Circo”. No dia 24, teremos o Chá
Beneficente para a Igreja Nossa Senhora do Brasil. No dia
25, será realizado o almoço em homenagem à Força Aérea
Brasileira e, no dia 28 de outubro, mais uma edição da
Festa Flashback irá movimentar o Salão Marlin Azul.
Na Pesca, o Torneio Open com Iscas Artificiais
começou com vitória da equipe Guess do Comandante
Roni Argalji. Já a 4ª Etapa do Torneio de pesca de Cais
teve como destaque a participação de várias gerações de
pescadores competindo em um mesmo dia, mostrando a
força da tradição na pescaria.
No Iate News, registramos a inauguração no Hall
Principal da Sede, o quadro em homenagem à memória
e fundação do ICRJ idealizado pelo sócio e conselheiro
consultor Samuel Isael. Outra inauguração foi a placa da
Sala Rádio em homenagem ao ex-funcionário Flávio Teixeira da Silva Filho.
Continuando com o “Dando Conta”, neste mês
temos os diretores das três subsedes - Angra dos Reis,
Cabo Frio e Ilha de Palmas – contando um pouco das
melhorias e projetos realizados durante a atual gestão.
Confira.

Boa leitura!

Iate News &
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Memória ICRJ

Um quadro com fotos dos fundadores do antigo Fluminense Yacht
Club (primeiro nome do Iate Clube do
Rio de Janeiro) foi inaugurado no Hall
Principal. Nele constam fotografias dos
fundadores e uma parte dedicada à aviação – na época o clube era um braço do
Fluminense Football Club.
Samuel Ruben Israel (foto), sócio há 73 anos e conselheiro desde 1956,
atualmente um dos Conselheiros Consultores do Clube, foi o idealizador do
projeto, que visa contar um pouco mais
da história da fundação do ICRJ.

HOMENAGEM

NA SALA RÁDIO
Foi inaugurada em agosto a placa em
homenagem ao ex-funcionário Flávio Teixeira
da Silva Filho, que trabalhou como operador de
radiocomunicação no Iate Clube por 50 anos.
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CAMPEONATO ESTADUAL DE J24
A competição foi dividida em
dois finais de semana - 29 e 30 de julho e 05 e 06 de agosto - reunindo 16
veleiros J24 em oito regatas realizadas.
No primeiro final de semana tivemos
ventos fortes do quadrante leste com
regatas bem disputadas. No segundo,
as regatas foram corridas com ventos
sul e sudoeste.
A embarcação Eurus de Ronaldo Senfft foi a campeã, representando o ICB. No 2º lugar ficou a embarcação Sunset de Newton Passos e,
em terceiro, Ginga de Renato Catalini, ambos representantes do ICRJ.

Sunset - Vice-campeão

Neptunos é vice no HPE30
Nos dias 05 e 06 de agosto a Copa HPE 30 teve a sua
4º etapa realizada com seis regatas bem disputadas. As equipes
fizeram percurso barla-sota com ventos sul e sueste. A equipe
Phoenix (BR Marinas) do comandante Breno Chvaicer, André Fonseca, Vicente Monteiro, Ronyon Silva, Gabriel Silva,
Amauri Jesus Jr e Max Gondo foi a campeã desta edição.
Na vice-liderança ficou a equipe Neptunus HP
(ICRJ) do comandante Andre Mirsky, Gabriel Penido, Sebastian Wedel, Klaus Gonçalves, Mauricio Green e Lucas Andrade. Completando o pódio, na terceira colocação, ficou a equipe Carioca Jr (ICRJ) do comandante Roberto Martins, José
Antônio Matos, Mateus Benetaux, Fernando Souza, Daniel
Wilcox e Paulo Melo.

Neptunos - Vice-campeão na 4ª etapa

REGATA NINOTCHKA
Realizada no dia 12 de
agosto, a Regata Ninotchka da
classe Star contou com a participação de sete barcos em uma única
regata de percurso. O mar estava
em ressaca e os barcos tiveram que

descer para a água pelo hangar 03.
Todavia, todos conseguiram completar a prova.
O pódio foi completo de representantes do ICRJ. Carlos Dohnert e Gustavo Kunze foram os

campeões. Na vice-liderança ficou
a dupla formada por John King e
Jorge Machado e em terceiro lugar, a dupla Alessandro Pascolato
e Henry Boening.
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J70 BRASIL CUP

O primeiro final de semana de agosto foi movimentado no Iate Clube,
pois além da 3ª etapa do J70 Brasil Cup foram realizadas mais duas competições.
No dia 05 de agosto aconteceram mais quatro regatas com bons ventos. No dia
seguinte, as seis embarcações participantes correram mais três regatas. O barco
Cloud Nine de Phil Heagler sagrou-se campeão. A cerimônia de premiação foi
realizada no Salão Nobre ao final do dia. Confira a tabela de classificação:
Col.

Barco

1º

CLOUD NINE

2º

TÔ NESSA

3º

Tripulação

Clube

Phil Heagler, Henrique Haddad, Mario Trindade e
Aloysio Miranda

ICRJ

Renato Cunha, Kadja Brandão, Kiko Pelicano, Kiko
Simão e Lya Paruolo

ICRJ

CAUÊ

Dario Galvão, José Augusto Barcellos, Mauricio Santa
Cruz e Phil Kemp

ICRJ

4º

VIKING

Haroldo Solberg, Pero, André Double e João Mauricio

ICRJ

5º

CARURU

Pedro Bulhões, Francisco Bulhões e Pedro S. Bulhões

ICRJ

6º

HIGHLANDER Marcos Soares, Ferrer, Selmo e Giga

ICR

Cloud Nine - Campeão

Tô Nessa - Vice-campeão
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“TÔ NESSA”

RUMO AO

CHILE
Durante os dias 18, 19
e 20 de agosto, o Iate Clube realizou a seletiva para o Sul-americano da classe J70, que começa
no próximo dia 28 de outubro e
termina dia 01 de novembro no
Chile. Foram sete equipes inscritas, que fizeram percurso barla-sota nas cinco regatas realizadas.
Devido aos ventos fracos, no domingo (20/08) não teve regata.
O barco vencedor que
irá representar o Clube foi o Tô
Nessa do comandante Renato
Cunha, Kadja Brandão, Kiko Pelicano, Samuel Albrecht e Alfredo
Rovere. Em segundo lugar, o barco Highlanders dos comandantes
Marcos Soares, Ricardo Stabile,
Guilherme Hamelmann, Selmo
Nissenbaum e Rodrigo Luz. Em
terceiro lugar, ficou o barco Bruschetta dos comandantes Mauricio Santa Cruz, Maxim Wengert,
Otto de Assis e Phill Kemp.
Segundo Maurício Santa
Cruz, o ICRJ realizou esta seletiva
pois “todas as tripulações queriam
ir ao campeonato, então fizemos
uma eliminatória com o apoio do
Iate para determinar a tripulação
que tinha direito ao barco que
será cedido ao representante brasileiro”. O ICRJ deseja bons ventos no Sul-Americano aos nossos
velejadores!
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TAÇAS

REI OLAV

A tradicional Regata Rei Olav para as classes ORC,
IRC e BRA RGS foi realizada nos dias 19 e 20 de agosto. A
competição contou com a participação de 41 barcos.
No primeiro dia, todas as classes fizeram regata de
percurso. No segundo, os barcos IRC e BRA RGS largaram
com vento nordeste ainda em regata de percurso e a ORC
fez percurso barla-sota. Na terceira perna da regata o vento
parou e a Comissão de Regata optou por anular a regata da
classe ORC. Após, entrou sudoeste muito forte com rajadas
de até 40 nós. Alguns barcos desistiram no meio da prova,
outros tiveram algum tipo de avaria e outros ainda precisa-

Lelia W - Vice-campeão na BRA RGS

ram de reboque para retornar ao clube.
Na classe ORC o vencedor foi o barco Eurus (ICB)
de Ronaldo Senft, em segundo lugar Avanti (ICRJ) de Gustavo Licks e, em terceiro, Troyan (ICRJ) de David Fasberg.
Na classe IRC, o vencedor foi o Dayboat (RYC) de Lars
Grael, em segundo o Carioca Jr. (ICRJ) de Roberto Martins
e em terceiro o Manga-Wiki (ICRJ) de Claudio Kunze.
Já na classe BRA RGS, o vencedor foi o Xequemat
(CNC) de Clóvis Oliveira. Em segundo lugar o Lelia W
(ICRJ) de Armando Serra e, em terceiro, Dorf (ICRJ) de
Roberto Schnarndorf.

Carioca Jr - Vice-campeão na classe IRC

Avanti - Vice-campeão na classe ORC

LEOPOLDO GEYER

A 3ª edição da Taça Leopoldo Geyer para barcos clássicos aconteceu nos dias 26 e 27 de agosto com bons ventos
em um dia ensolarado de inverno. Coincidiu do primeiro dia
de regata ser junto com o churrasco de inauguração da varanda da subsede de Palmas. A Ilha estava cheia, o que proporcionou uma recepção calorosa aos velejadores ao final do
primeiro dia de competição.
No dia 26, dos 14 barcos inscritos, somente 10 completaram a prova. A maioria dos velejadores pernoitou na sub-

sede. No dia seguinte a volta estava prevista para às 11h, mas
a largada foi atrasada por causa do vento.
O campeão na BRA RGS foi Marga (RYC) de Lars Grael. O
Lady Lou (RYC), de Torben Grael, ficou em 2º lugar e o Cancrejo (ICRJ), de Ricardo Carvalho, terminou em 3º lugar.
Na classe APS, novidade deste ano, o campeão foi o
Aragem (ICRJ) de Marcos Temporal. A cerimônia de premiação contou com a participação de Roberto Geyer e foi
realizada no Salão Nobre.

Aragem - 1º Llugar na Classe APS

Marga - 1º lugar na BRA RGS

Vela &
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CAMPEONATO MUNDIAL

CLASSE FINN

O Campeonato Mundial da classe Finn conhecido
como Gold Cup, foi realizado no Lago Balaton na Hungria de 01 a 10 de setembro. Tivemos a participação de
dois representantes brasileiros - Jorge Zarif atual nº2 do
Ranking Mundial, 4º lugar nos jogos olímpicos de 2016 e
grande esperança de medalha no Japão em 2020 e Andre
Mirsky um dos grandes nomes da vela Oceânica Internacional que, em 2017, voltou a velejar de Finn com o objetivo de conquistar o Mundial Master que será realizado
em Balis na Espanha em maio de 2018.
O campeonato mostrou a força que a classe Finn
tem em nível internacional: 124 competidores de 32 países se alinharam na linha de largada. A Gold Cup normalmente é realizada em seis dias, mas dessa vez a programação foi estendida pois se esperava condições difíceis no
lago Húngaro devido à falta de ventos, e foi exatamente o
que aconteceu. Com isso, o campeonato teve três regatas a
menos e impossibilitou aos brasileiros a uma reação final.
Vale ressaltar a vitória ponta-a-ponta de Jorge Zarif na regata nº 7, onde ele pôde mostrar todo seu talento
e técnica, chegando bem à frente do resto da flotilha., mas
na classificação geral ficou em 16º. Ele continua sua preparação para os jogos olímpicos do Japão em 2020, tendo
como próximo grande desafio a última etapa da Copa do
Mundo na Austrália no fim deste ano.
No Mundial, Mirsky terminou em 66º lugar. Todavia, é importante ressaltar o momento que viveu a classe
Finn no Mundial Master em Barbados com 150 participantes, onde Andre Mirsky estreou chegando na 17º posição. A
expectativa para o Mundial Master de 2018 é ter participação de 400 velejadores, o que será um recorde absoluto em
números de competidores em uma classe olímpica.
“Não fiz um bom Mundial, errei na escolha da
vela e faltou preparo físico adequado para o vento em
popa com a bombada livre, preciso entender que não tenho mais 20 anos e focar no aeróbico nos próximos meses.
A classe Finn, ao lado da J70, são as que mais crescem
no mundo, espero que em um futuro próximo possamos
multiplicar os velejadores de Finn no ICRJ, afinal o barco
é seguro, relativamente barato e aceita um velejador de 80
a 120kg”, completa Andre Mirsky.

Jorge Zarif

Andre Mirsky
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O Campeonato Mundial de
Nacra 17 foi realizado do dia 01 ao dia
10 de setembro em La Grande Motte,
França, com 47 tripulações estreando
os novos barcos com Foil, que andam
com o casco praticamente o tempo
todo acima da superfície da água.
João Bulhões e Gabriela Nicolino (ICRJ) ficaram na 15ª posição,
com 143 pontos perdidos, no primeiro
evento que fizeram juntos neste ciclo
olímpico. Para João, “foi uma experiência muito bacana. Por se tratar do
primeiro grande campeonato da nova
classe olímpica foi interessante observar e aprender os diferentes modos de
velejar e inovações feitas por velejadores do mundo todo”.
Os campeões foram os britânicos Ben Saxton e Katie Dabson,
com 92 pontos perdidos. O resultado
dos nossos representantes foi promis-

sor, já que eles acabaram pouco atrás
da dupla campeã olímpica, os argentinos Santiago Lange e Cecilia Carranza
que ficaram em 13° lugar.
Mesmo sendo um campeonato longo, com 18 regatas, João e Gabriela tinham uma meta: “nosso objetivo era ficar entre os 10 primeiros e
participar da regata da medalha. Mas
ficamos felizes com o 15º lugar, pois
apesar de termos cometido alguns erros, saímos do campeonato confiantes

Foto: Divulgação

NACRA
17
NA FRANÇA

por velejar no mesmo nível dos melhores do mundo. Ficamos muito agradecidos com a ajuda do ICRJ que foi absolutamente imprescindível para que a
gente pudesse participar do mundial
e estamos focados no nosso objetivo
principal que é buscar uma medalha
nas olímpiadas de Tokyo 2020”, ressalta João.
Neste evento os velejadores
João Bulhões e Gabriela Nicolino contaram com apoio esportivo do ICRJ.

Nos dias 29 de julho a 05 de agosto foi realizado o Campeonato Mundial
de 29er em Long Beach, na Califórnia, EUA. Foram 131 barcos participantes,
com 262 velejadores de 16 países. O ICRJ foi representado pela dupla Rafaela
Salles e Fernanda Blyth que ficou com o vice-campeonato na flotilha bronze.
Elas estrearam mundiais com o pé direito. Para Rafaela: “A experiência de
correr um campeonato mundial foi única. Tivemos dificuldade no começo, mas
com o tempo fomos nos acostumando e melhorando nossa técnica e tática de forma rápida e perceptível”, relembra.
Além da competição em si, a experiência do evento foi muito importante
para as jovens velejadoras: “tivemos contato com técnicos e velejadores de todas as
partes do mundo, o que nos ajudou a aprender coisas novas e importantes para
nosso amadurecimento como velejadoras”, destaca Rafaela.
Neste evento as velejadoras Rafaela Salles e Fernanda Blyth contaram com
apoio esportivo do ICRJ.

Foto: Maurício Salles

Prata no Mundial 29er

Fernanda Blyth e Rafaela Salles
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Foto: Divulgação
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por velejar no mesmo nível dos melhores do mundo. Ficamos muito agradecidos com a ajuda do ICRJ que foi absolutamente imprescindível para que a
gente pudesse participar do mundial
e estamos focados no nosso objetivo
principal que é buscar uma medalha
nas olímpiadas de Tokyo 2020”, ressalta João.
Neste evento os velejadores
João Bulhões e Gabriela Nicolino contaram com apoio esportivo do ICRJ.

29er na Califórnia
Nos dias 29 de julho a 05 de agosto foi realizado o Campeonato Mundial de 29er em Long Beach, na
Califórnia, EUA. Foram 131 barcos participantes, com
262 velejadores de 16 países. O ICRJ foi representado
pela dupla Rafaela Salles e Fernanda Blyth, segunda colocada feminino na flotilha bronze.
Ambas as velejadoras tiveram sua estreia em Campeonatos Mundiais de Vela. Para Rafaela: “A experiência
de correr um campeonato mundial foi única. Tivemos
dificuldade no começo, mas com o tempo fomos nos

acostumando e melhorando nossa técnica e tática de forma rápida e perceptível”, relembra.
Além da competição em si, a experiência do
evento foi muito importante para as jovens velejadoras:
“tivemos contato com técnicos e velejadores de todas as
partes do mundo, o que nos ajudou a aprender coisas
novas e importantes para nosso amadurecimento como
velejadoras”, destaca Rafaela.
Neste evento as velejadoras Rafaela Salles e Fernanda Blyth contaram com apoio esportivo do ICRJ.

r

MUNDIAL SNIPE
Entre os dias 5 e 11 de agosto, foi realizado o Campeonato Mundial da classe Snipe em La Corunha, Espanha com
85 barcos na briga pela Taça.
Devido ao grande número de participantes, a organização do campeonato decidiu dividir a flotilha em dois grupos
- azul e amarelo - na fase classificatória onde os 50% mais bem
“rankeados” passariam para as finais disputando o título na flotilha ouro.
O Brasil conseguiu colocar todos os seus 17 barcos participantes na flotilha ouro, o que demonstra a força da classe
Snipe brasileira.
Em uma raia com muita variação de intensidade e direção dos ventos, água gelada e muitas ondulações, os porto-riquenhos Raul Rios e Mac Agnese ficaram em primeiro lugar,
seguidos pelos espanhóis Gustavo Palop e Rafael Palop (vice-campeões) e Rayco Tabares e Gonzalo Morales (3º colocados).
O ICRJ contou com a presença de seis equipes. Mário
Tinoco (Marinha do Brasil) e Alexandre Muto (ICRJ), terminaram em 5º lugar, sendo a melhor dupla brasileira no evento.
Confira ao lado a classificação dos demais velejadores do ICRJ:

Mário Tinoco (Marinha do Brasil) e Alexandre Muto (ICRJ)

Bruno Bethlem e Rodrigo Lins
Breno Bianchi e Flavio Castro
Leonardo Lombardi e Fábio Kohler
Nicholas Grael
e João Pedro Moreira
Felipe Rondina (ICB)
e João Pedro Barreto

9° lugar
16° lugar
27° lugar
35° lugar
37° lugar

MUNDIAL JÚNIOR
Ocorreu entre os dias 3 a 6 de agosto o
Mundial Júnior da Classe Snipe na cidade de La
Coruña, Espanha. Um campeonato com número modesto de participantes (23 barcos), porém,
com um nível técnico muito alto.
Os competidores tiveram todas as condições de vento, porém sempre com muitas ondas
e muitas rondadas. Os vencedores Tiago Brito e
Antônio Rosa (CDJ) foram constantes em todas
as condições de vento, sempre velejando muito
rápido e mereceram muito ganhar o título.
O Brasil esteve presente com cinco duplas, sendo que metade dos velejadores participantes representavam o Iate Clube do Rio de
Janeiro. São eles: João Pedro Barreto, Nicholas
Pellicano Grael, João Pedro Moreira, Leonardo
Lombardi e Fábio Kohler
Neste evento o velejador Nicholas Pellicano Grael contou com apoio esportivo do ICRJ.
Por Nick Grael

RESULTADOS DO MUNDIAL JÚNIOR DA CLASSE SNIPE

1º
Lugar
2º
Lugar
3º
Lugar
4º
Lugar
5º
Lugar
6º
Lugar
7º
Lugar
8º
Lugar

Foto: Mathias Capizzano
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Tiago Brito (CDJ) / Antônio Rosa (CDJ), 22 pontos
perdidos
Mafalda Pires de Lima / Tomás Pires de Lima
(Portugal), 26 p.p.
Antonio López / Gregorio Belmonte (Espanha),
29 p.p.
Alejandro Bethencourt / Andrés Miguel Morales
(Espanha), 30 p.p.
Daniel Platt de Mattos (ICSC) / Michel Durieux
(ICSC), 30 p.p.
Felipe Rondina (ICB-DF) / João Pedro Barreto
(ICRJ), 32 p.p.
Nicholas Pellicano Grael (ICRJ/RYC) / João Pedro
Moreira (ICRJ), 40 p.p.
Leonardo Lombardi (ICRJ) / Fábio Kohler
(GVEFOMM/ICRJ), 49 p.p
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BRASILEIRO DE ORC E IRC
EM ANGRA DOS REIS
A ABVO (Associação
Brasileira de Veleiros de Oceano),
em iniciativa pioneira e de muito
sucesso, realizou o Campeonato
Brasileiro de Vela Oceânica 2017
para as Classes ORC e IRC, divididas em categorias A e B, I e II,
respectivamente em Ilha Grande
(Angra dos Reis) durante os dias
06 a 09 de setembro. O ICRJ foi
um dos apoiadores do evento.
Os velejadores desfrutaram de excelentes condições na
raia da Ilha Grande em regatas
barla-sota e de percurso. Representado o Clube, tivemos uma
consistente flotilha com a participação dos veleiros: Avanti, Carioca Jr, Crioula, Duma, Esculacho, Jack Spot Nuclep, Maestrale
LogSub/MaPMa, Manga Wiki,
Saravah, Sorsa e Vesper.
Destaque para o Saravah
de Pierre Joullié e Jack Spot Nuclep de Pedro Avelino, vice-campeões, respectivamente nas categorias IRC I e II. Já na ORC A e
B, o Crioula 29 de Eduardo Plass
e o Maestrale LogSub/MaPMa
de Adalberto Casaes sagraram-se,
campeões brasileiros em suas respectivas classes.

Crioula 29

Por Adalberto Casaes

Maestrale LogSub/MaPMa

VELA - OUTUBRO 2017

Data
12 a 15

Regata
30ª Semana Internacional de Vela do RJ

20 a 22

Mini Circuito Rio

28

67ª Regata Santos-Rio

Classes
Olímpicas Pan-Americanas Juventude
BRA RGS, ORC, IRC, HPE 25, J24,
J70 e Ranger 22
ORC, IRC, BRA RGS e “Bico de Proa”

Vela &
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Kahena e Martine

Kahena Kunze e Martine Grael

Foto: Ricardo Pinto

Um ano após o ouro olímpico,
Kahena Kunze e Martine Grael conquistam a medalha de prata no Campeonato Mundial da classe 49er FX,
que terminou no dia 02 de setembro
na cidade do Porto, em Portugal. Elas
ficaram atrás somente das dinamarquesas Jena Mai Hansen e Katja Salskov-Iversen e à frente das neozelandesas
Alexandra Maloney e Molly Meech.
“Foi um campeonato bem difícil e de muita paciência nos dois primeiros dias sem regata, devido à falta
de vento e neblina. Nos restaram três
dias competição com bastante vento e
muita onda, condições que não velejávamos desde a preparação para os jogos
olímpicos do Rio. Ficamos bem felizes
com nosso resultado! As dinamarquesas
velejaram muito bem nesses dias e mereceram ganhar”, destaca Kahena.
Na classe 49er, os velejadores
também perderam dois dias por causa
da ausência de ventos, o que aumentou
a média geral e qualquer erro impactaria
na classificação final. O Brasil teve três
tripulações em ação nas quatro regatas
realizadas no último dia. Carlos Robles e
Marco Grael correram na flotilha ouro e
terminaram na 20ª colocação geral.
Na flotilha prata, Dante Bianchi e Thomas Lowbeer representaram o
Clube fechando a competição em 36º
lugar, enquanto Robert Scheidt e Gabriel Borges terminaram na 40ª posição. O título do Mundial de 49er ficou
com a dupla britânica Dylan Fletcher-Scott e Stuart Bithell.
Segundo Kahena, acima de
tudo “o que vale é a experiência e tenho
certeza que todos eles estão evoluindo
muito. Rumo a Tokyo!”.

Foto: Maria Muiña

vice-campeãs mundiais

Gabriel Borges e Robert Scheidt
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DANDO CONTA

Neste número, os diretores das Subsedes de Angra dos Reis, Cabo Frio e Ilha de Palmas fazem
um balanço de suas atividades nos seus determinados setores até o momento e previsões.

ANGRA DOS REIS
Mais 6 poitas para
serem usadas na alta
temporada

CABO FRIO
ILHA DE PALMAS
Hospedagem. Mais
Nova área coberta
de 1000 associados e
de 120m². Maior
dependentes
conforto para os sócios

ANGRA DOS REIS
Antônio Carvalho

Realizamos a reforma do deck de descanso, implantamos novas boias de sinalização em nosso canal de acesso,
adquirimos louças novas e novos uniformes para os funcioDurante este mandato à frente da nários. Além disso, também fizemos obra na sauna, reformarsubsede de Angra dos Reis, já rea- mos o frigorífico da cozinha e dedetizamos todas as depenlizamos muitas melhorias visando dências periodicamente.
atender e hospedar os associados em
Também disponibilizamos mais seis poitas para nos19 suítes. Sabemos que a casa prin- sos associados usarem em temporadas. Nosso bote de apoio
cipal é uma constru“Manjuba”, após dez anos de trabalho árduo,
ção muito antiga, “Venham curtir nossa foi enviado para reforma na sede. Enquanto
antes ela era sede de varanda, com a vista não é finalizada a reforma, estamos com um
uma fazenda de café, então temos que man- maravilhosa da Ilha provisório operando, mas até o verão, todo o
tê-la funcionando. Isto nos obriga a fazermos Grande e da Ilha da serviço já deverá estar normalizado.
manutenções periódicas na parte hidráulica,
Até o final do nosso mandato, ireGipoia. E saborear
elétrica e estrutural como troca das telhas,
mos
instalar
dois boilers de 200 litros cada
nossa moqueca mista”
por exemplo.
para utilização de água aquecida, buscando
Neste primeiro semestre de 2017,
reduzir o consumo de energia e estar em harmonia com o
tivemos aumento significativo na frequência de sócios na meio ambiente.
subsede de Angra, inclusive as condições climáticas foram faNo mais, espero que os associados venham curtir
voráveis. Todavia, tivemos uma época de seca muito longa e, nossa varanda, com a vista maravilhosa da Ilha Grande e da
para melhor atender as necessidades da subsede, construímos Ilha da Gipoia e saborear nosso drink especial (de batida de
um poço artesiano e atualmente temos água abundante e de coco) e depois se deliciar com a famosa moqueca mista feita
ótima qualidade.
pelo gerente e chef, o baiano Orlandino. Venham!
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CABO FRIO

e no limite da paradisíaca Praia do Forte, de água cristalina.
Em janeiro de 2017, a Diretoria de Pesca realizou em
Jomar Roscoe
nossa subsede o Torneio Marlin Invitational e irá repetir o mesMais de 1.070 sócios e seus dependen- mo campeonato em janeiro de 2018. Já a Diretoria de Vela reates se hospedaram na subsede de Cabo lizou o Campeonato Leste Brasileiro da Classe Snipe, em junho
Frio, no período de abril de 2016 até do ano passado e o Campeonato Hemisfério da Classe Snipe, no
julho de 2017. Esse número deve cres- mesmo mês. Em setembro realizaram o Brasileiro da Classe Star
cer em função das cinco
e o Brasileiro da Classe 170. Em dezembro de 2016
“Posso definir aconteceu o Torneio da Classe Optimist.
novas suítes inauguradas
recentemente, proporcioEm 2017 tivemos o Torneio Zé Carioca da Classe
a subsede de
nando maior capacidade Cabo Frio como Optimist e o Campeonato Leste Brasileiro da Clasde acolhimento. Além dos novos quartos foi conso melhor índice se Snipe, ambos em junho. Está no calendário de
truída também uma suíte para funcionários, que
próximo a realização do treino da Classe
de felicidade por dezembro
ganharam refeitório e vestiário.
Optimist, quando também estará sendo definido o
Em relação ao setor de obras tivemos colo- metro quadrado” calendário para 2018.
cação de novas fossas com sistema mais moderno,
No setor de gastronomia, o Chef Daniel Pezzotte
substituição de gramado após as obras, instalação de boiler com realizou vários eventos, incluindo shows com o saxofonista Gaplacas solares, ampliação do deque do mirante, nova contratação briel Leite e Maestro Budega e seu conjunto. Nas artes plásticas,
de rede de internet via fibra ótica e instalação de uma jacuzzi. Em tivemos exposição dos quadros do pintor Roberto Pessoa e miagosto, foi reparado o desnível na rampa da subsede entre a placa niatura de barcos do artesão Antônio Leite.
de aço e a parte de cimento, facilitando a movimentação das emA Biblioteca foi ampliada e nova rede de beach tênis foi
barcações. Em breve teremos a modernização da portaria e uma inaugurada, ampliando as atividades de lazer para os sócios.
nova subestação de energia.
Posso definir a subsede de Cabo Frio como o melhor
São 8.085 metros quadrados instalados em posição privi- índice de felicidade por metro quadrado.
legiadíssima em Cabo Frio, instalada na ponta do Canal de Itajurú Aproveitem!

ILHA DE PALMAS

A obra foi inaugurada em 26 de agosto de 2017, com
um churrasco comemorativo, quando recebemos retorno poByron Filho
sitivo dos associados que incentivaram a extensão da varanda
Fazendo o balanço das realizações pelo entorno completo do casarão e a construção de uma nova
em meu mandato como Diretor da churrasqueira para eventos, aproveitando a nova área coberta.
A instalação de calhas na varanda ainda vai permitir
subsede Ilha de Palmas (SSIP) desde maio de 2014, exalto o esforço coletar água de chuva para armazenarmos em duas novas caidedicado na preservação da infraes- xas de 10.000 lts cada, para uso em limpeza, jardins e piscina.
trutura com realização de obras de No momento, a água utilizada na Ilha é comprada em balsas.
Entre outras melhorias já realizadas, estamos tratando
manutenção e melhorias incremencom algumas empresas fornecedoras de sistetais, para oferecer maior
segurança e conforto aos sócios, dependentes e “Maior segurança mas fotovoltaicos de geração de energia elétrie conforto,
ca. Atualmente, a energia da Ilha é suprida por
seus convidados.
Tenho que dar crédito à equipe de operamais espaço de um gerador a diesel alugado.
ção da SSIP nas realizações durante este período, convivência e lazer Ainda temos alguns desafios até o final do
em março de 2018, como: criar conno sentido de identificar e propor melhorias para
para os sócios, mandato,
dições de maior aproveitamento da Ilha pelos
redução de custos operacionais, tais como: remodependentes e sócios, viabilizar o acesso de sócios que não
ção da vegetação para evitar danos à cisterna e auconvidados.” possuem embarcações, além de propor melhomento da segurança no píer flutuante, elemento
rias que possam viabilizar arrecadação complefundamental no embarque e desembarque da Ilha.
Destaque deste período foi a construção da varanda mentar, pelo aluguel da Ilha para eventos externos em dias de
no lado leste do casarão da SSIP. Uma obra de investimento semana, sem interferir no lazer preferencial dos sócios, que
realizada pela DIRMAN, com uma área coberta de 120m², normalmente acontece nos fins de semana.
onde se criou um excelente espaço de convivência e lazer para
os sócios.
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No Cais, 70 pescadores
No dia 26 de agosto foi
realizada a 4ª etapa do Torneio
Anual de Pesca de Cais com a
participação de 70 pescadores
de diferentes idades lotando o
Cais do Clube. Mesmo com o
mar em ressaca, com fundo bastante remexido, tivemos uma
pescaria melhor do que o previsto.
Na categoria júnior,
Maria Brum foi a vencedora.
No pódio com ela esteve Maria
Eduarda de Paoli e Matheu Bastos, em segundo e terceiro lugar,
respectivamente. Na categoria
feminino, Cecília Sacco foi a
vencedora, seguida por Vera
Ruiz e Lúcia Pedrosa.
Entre os homens, na categoria masculino, o vencedor
foi Marcelo Coelho. No segundo lugar ficou Rafael Rothier e
João Carlos Kasznar terminou
em terceiro. Completando a
etapa, na categoria Sênior, Lóris
Lupetina foi o vencedor. Em segundo lugar ficou Eduardo Elias
e Emídio Sacco em terceiro.
As maiores peças da
etapa foram dois peixes porco:
um de 0,423 kg capturado pela
jovem Maria Fernanda Coelho
e outro de 0,322 kg capturado
por Cecília Sacco.
Além disso, neste dia tivemos muitos estreantes no cais
e gerações de pescadores pescando em família. Uma tradição
que vêm sendo transmitida de
pai para filhos e netos.

Geral - 4ª Etapa da Pesca de Cais

Assessora de Pesca de Cais Lúcia Pedrosa transmitindo seus
conhecimentos à sua neta Giovanna

Três gerações de pescadores: Eliseu Soares Filho, Eurico Soares e o
pequeno Bernardo Soares

Categoria Sênior - 2º lugar - Eduardo Elias,
1º lugar Lóris Lupetina e 3º lugar - Emídio Sacco

Categoria Masculino - 3º lugar - João Carlos Kasznar,
1º lugar - Marcelo Coelho e 2º lugar - Rafael Rothier

Categoria Feminino - 3º lugar - Lúcia Pedrosa, 1º lugar
Cecília Sacco e 2º lugar Vera Ruiz

Categoria Júnior - 3º lugar - Matheus Bastos,
1º lugar - Maria Brum e 2º lugar Maria de Paoli

s
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OPEN COM ISCAS ARTIFICIAIS
A primeira etapa da 4º edição
do Torneio Open 25 com Iscas Artificiais foi realizada no dia 19 de agosto. A equipe Guess do Comandante
Roni Argalgi, Evandro Soares, Flavio
Campos Reis, José Claudio e João foi
a campeã da etapa. Na vice-liderança
ficou a equipe Release do Comandante Alberto Quintaes, Eliseu Soares

Neto, Flavio Reis e Almir Fernandes.
Na terceira posição ficou a equipe
Zirigo do Comandante Ronaldo Boghossian, Flávio Boghossian, Carlos
Lima e Vanderlei Conceição.
Neste dia os pescadores capturaram menos peixes do que o previsto, conferindo um início de torneio bem equilibrado entre as 16

1ª Colocada - Equipe Guess - Evandro Soares,
Flavio Campos Reis, José Claudio e João

equipes participantes. A maior peça
foi um namorado de 5,680 Kg capturada por Marcelo Costa da equipe
Galática.
Após a etapa, a cerimônia de
premiação e confraternização entre
os pescadores aconteceu na parte
superior do Convés com sorteio de
brindes.

2ª Colocada - Release - Almir Fernandes, Eliseu Soares Neto,
Flavio Campos Reis e Alberto Quintaes

3ª Colocada - Equipe Zirigu - Flavio Boghossian e Ronaldo Boghossian,
Flavio Campos Reis(Guess) e Flavio reis (Release) ao fundo

Maior peça - Namorado de 5,680kg capturado por Marcelo Costa da equipe Galática

PESCA - OUTUBRO 2017

Data

Torneio

Local

07

2ª Etapa do Marlin Rio
Torneio Interclubes de Pesca de Cais
3º Etapa do Marlin Rio
Torneio Bruno Hermanny de Caça Submarina

ICRJ

14
21
28

ICRJ
ICRJ
ICRJ
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NA
HOMENGEM ANOTE
AGENDA

AO EXÉRCITO
Como o Iate Clube possui uma forte relação com as três Forças
Armadas, anualmente é oferecido um almoço para se comemorar o dia do
Soldado, do Aviador e do Marinheiro. No dia 23 de agosto foi a vez do
tradicional almoço em homenagem ao Exército Brasileiro em comemoração ao Dia do Soldado (25 de agosto).
Entre sócios, conselheiros, diretores e oficiais do Exército, cerca de
100 pessoas estiveram presentes ao almoço. O Comodoro Paulo Fabiano
e o General Walter Souza Braga Netto discursaram e fizeram a troca de
presentes. Em seguida, o General de Exército Mauro Cesar Lourena Cid presenteou o
Comodoro com o livro “O Duque de Ferro
– Novos Aspectos da figura de Caxias” e na
sequência o almoço foi servido.

Comodoro Paulo Fabiano discursa durante a solenidade sobre a importância do Exército Brasileiro

Comodoro Paulo Fabiano e o General Walter Souza Braga Netto trocam presentes durante cerimônia

Em outubro, teremos
eventos para todos os gostos e idades. Começando no dia 12 com a
festa em comemoração ao Dia das
Crianças no Circo Popeye. A festa infantil terá como tema “Uma
tarde no Circo”, iniciando às 15h
com show de animação, personagens, oficinas e shows de contorcionismo e equilibrismo.
Mais ao final do mês, no
dia 24, será realizado o chá beneficente em prol da Igreja Nossa
Senhora do Brasil a partir das 14h
com convites a R$ 70,00. No dia
seguinte, o Salão Nobre recebe o
almoço em homenagem à Força
Aérea Brasileira, às 12h30, pela
comemoração do Dia do Aviador
por R$ 80,00. Ambos convites já
podem ser adquiridos na Gerência Social.
Fechando o calendário do
mês, no dia 28 a partir das 20h,
vai acontecer mais uma edição da
Festa Flashback, no Salão Marlin
Azul. Prepare-se para os embalos
de sábado à noite com o DJ Felipe Andrade. Os convites também
podem ser adquiridos na Gerência Social por R$ 40,00 (sócio) e
R$ 60,00 (convidado de sócio).
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PROGRAMAÇÃO RECREAÇÃO
Fixa

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 quintas-feiras às 19h, no Bar Temático. (Convidado especial duas vezes por mês)
PIANISTA ARTHUR RICARDO BARREIROS CRUZ
E SAXOFONISTA CARLOS ALBERTO DE MOURA - Todas as
quartas-feiras, das 19h às 23h, no Salão Ponto de Encontro.
KARAOKÊ DANÇANTE com o Trio Paulo Sá –
Todas as sextas-feiras, das 20h às 24h, no Salão 470.
NOITE DANÇANTE – Todas as terças-feiras, às 19h30, no Salão 470.
Música ao vivo com o tecladista Paulo Sá.
MÚSICA AO VIVO - com o pianista Artur Barreiros.
Todas as sextas-feiras, das 19h30 às 23h, no Restaurante Star.
NHOQUE DA FORTUNA - Todo dia 29 de cada mês, quando cair de
terça a domingo, no Restaurante Star
AULAS DE TANGO -Todas as terças-feiras das 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.

Outubro
05

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

07

Tributos - Clarisse Grova em Tributo MPB.
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

12

Dia das Crianças - “Uma Tarde no Circo!”
No Circo Popeye, das 15h às 19h.

17

Música no Museu - Orquestra de Violões da AV-Rio.
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.
Iate com Saúde - “Doença Biliar com Consequências da Dieta Moderna”.

18 Dr. José Elias Jacob Aloan Junior - Cirurgião Geral. No Salão 470, às 20h.

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes

19 (Gaitista e Trompetista). No Bar Temático, às 19h.

Tributos - Sáloa Farah em Tributo a Elis Regina.

21 No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

Chá Beneficente em Prol da Paróquia Nossa Senhora do Brasil
No Salão Marlin Azul, às 14h.
Almoço em Homenagem à Força Aérea Brasileira.
25
No Salão Nobre, às 12h30.
24

28 Festa FlashBack - No Salão Marlin Azul, das 20h à 01h.

INFANTIL
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PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO
*

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

*Sujeita a alterações
Colaboradora: Maria Thereza Barcellos

A BELA E A FERA
DIA: 01/10/17
DOMINGO
ELENCO: Emma
Watson, Dan Stevens,
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 a estranha criatura em troca 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!
TERRA ESTRANHA
DIA: 06/10/17
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Nicole
Kidman, Joseph Fiennes,
Hugo Weaving, 2016
(Austrália), 112 min, Suspense/Drama, (14 anos).
Catherine e Matthew acabaram de se mudar
para a cidade de Nathgari, no deserto da Austrália. A vida do casal entra em crise quando seus
filhos adolescentes Tommy e Lily desaparecem
misteriosamente antes de uma forte tempestade
de areia atingir a cidade. Após o ocorrido, segredos perturbadores são revelados.
O ZOOLÓGICO DE
VARSÓVIA
DIA: 07/10/17
SÁBADO
ELENCO: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan
Heldenbergh, 2017 (EUA),
128 min, Drama/ Biografia/ Guerra, (14 anos).

Polônia, 1939. O zoológico de Varsóvia é
mantido sob o comando de Jan Zabinski e
cuidados de Antonina, sua esposa. Quando
o país é invadido pelos nazistas, eles são forçados a se reportar para o zoologista, Lutz
Heck. Logo, Jan e Antonina começam a
trabalhar com a resistência e planejam salvar
centenas de vidas ameaçadas pela invasão.
(Baseado em uma incrível história real com a
atriz Jessica Chastain sendo indicada ao Oscar
de melhor atriz)
UMA BELEZA
FANTÁSTICA
DIA: 08/10/17
DOMINGO
ELENCO: Jessica Brown
Findlay, Andrew Scott,
Jeremy Irvine, 2017 (Reino
Unido/EUA), 92 min, Drama/Comédia, (16 anos).
Sonhando em ser uma respeitada escritora
de contos infantis, a jovem Bella Brown vai
cruzar com alguém em seu caminho que representa o oposto do que pretende ser: um
velho rabugento, viúvo e de poucos amigos.
Incrivelmente, ela vai construir um forte laço
de amizade com ele, dando início a uma
curiosa e inspiradora relação. Um conto de
fadas contemporâneo...
SOB CUSTÓDIA
DIA: 13/10/17
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Hayden
Panettiere, Viola Davis,
Catalina Sandino Moreno, 2017 (EUA), 103
min, Comédia Dramática, (14 anos).
Uma emblemática juíza do tribunal de família com um casamento atormentado. Uma
recém-graduada em direito que resolve trabalhar em um caso de custódia. Uma mãe
solteira, no centro da ação, que corre o risco de perder seus dois filhos. As vidas dessas

três mulheres são inesperadamente mudadas
quando se cruzam na “Corte de Família” em
Nova York.
O DIA DO ATENTADO
DIA: 14/10/17
SÁBADO
ELENCO: Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John
Goodman, 2017 (EUA),
129 min, Drama/Suspense, (14 anos).
O sargento de polícia Tommy Saunders, o
agente especial do FBI Richard DesLauriers e
o comissário Ed Davis se unem com a missão
de identificar e capturar os responsáveis pelo
ataque terrorista à Maratona de Boston, em
2013, antes que eles possam fazer novas vítimas. Baseado em fatos reais.
“Há momentos que é preciso ter coragem”
“A nossa grande arma contra o terror é a união,
o amor”
O GRANDE DIA
DIA: 15/10/17
DOMINGO
ELENCO: Nidhi
Jha, Albert Ensasi
Gonzalez Monteagudo, 2017 (FRA), 89
min, Documentário,
(Livre).
Nos quatro cantos do mundo (Cuba, Índia,
Mongólia e Uganda), meninos e meninas desafiam suas situações socioeconômicas para ir
atrás de seus sonhos, suas paixões, e passar no
teste que irá transformar as suas vidas. Juntos,
eles vivenciarão um dia único, que precisa superar todas as expectativas.
(Um documentário que mostra meninos e meninas que se lançam em um mesmo desafio: ir
atrás de seus sonhos e paixões.)

Cinema &
INSEPARÁVEIS
DIA: 20/10/17 - SEXTA-FEIRA
ELENCO: Oscar Martinez, Rodrigo De la Serna,
2017(ARG), 108 min, Comédia Dramática, (14
anos).
Felipe, um homem de negócios rico que se tornou
paraplégico devido a um acidente está procurando
um assistente terapêutico. Embora Felipe tenha
vários candidatos qualificados para fazer o trabalho, ele decide contratar o assistente do jardineiro Tiro, que recentemente renunciou a esta
posição. Em curto período de tempo, Tito ajuda Felipe a se conectar
novamente com o significado da vida que, por sua condição, ele parou
de ter. Ele começa a viver e a desfrutar de novo, algo que ele havia
esquecido como era.
ALÉM DA ILUSÃO
DIA: 21/10/17 - SÁBADO
ELENCO: Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger, 2017 (FRA), 108 min, Drama, (14 anos).
Em Paris de 1930, as irmãs Laura Barlow e Kate Barlow são abençoadas com o dom de se comunicarem
com espíritos, entidades do outro plano. Elas acabam, com suas habilidades por despertar o interesse
do visionário produtor francês André Korben - de quem se aproximam.
(“Além da Ilusão” não é um filme fácil. Ele te desafia a todo instante e
talvez venha a vencer o combate.)
KONG - A ILHA DA CAVEIRA
DIA: 22/10/17 - DOMINGO
ELENCO: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, 2017 (EUA/ Vietnã), 119 min,
Aventura/Fantasia/Ação, (12 anos).
Um grupo de cientistas, soldados e aventureiros visita uma ilha inexplorada no Oceano Pacífico, mas
a sua missão se torna uma verdadeira batalha entre
homem e natureza quando eles entram no território do poderoso Kong.
(Essa versão do filme é totalmente diferente das apresentadas anteriormente).
POR TRÁS DAQUELE BEIJO - Revivel
DIA: 27/10/17
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Ned Beatty , Meg Ryan , Alec Baldwin
, 1992 (EUA), 105 min, Romance, (14 anos).
Peter e Rita se conhecem numa festa e se apaixonam
e acabam se casando. No entanto, após a cerimônia, algo estranho acontece: um velhinho solitário
beija Rita e, a partir deste momento, ela muda de
personalidade. Resta agora a Peter tentar descobrir o que aconteceu de
verdade.
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A CABANA
DIA: 28/10/17 - SÁBADO
ELENCO: Sam Worthington, Octavia Spencer, 2017 (EUA), 133 min, Drama, (12 anos).

Depois de sofrer uma tragédia familiar, Mack
Phillips entra em uma profunda depressão,
que o faz questionar suas crenças mais íntimas.
Diante de uma crise de fé, ele recebe uma carta
misteriosa que o convida para ir a uma cabana
abandonada no deserto de Oregon. Apesar das suas dúvidas, Mack
vai à cabana e encontra um enigmático grupo de estranhos liderados
por uma mulher chamada Papa. Mack encontra verdades que irão
transformar o seu entendimento sobre a tragédia que abalou sua
família e sua vida mudará para sempre.
(Baseado no best-seller homônimo, “A Cabana” apresenta a jornada
espiritual de um pai.)
O PODEROSO CHEFINHO
DIA: 29/10/17 - DOMINGO
ELENCO: Giovanna Antonelli, Alec Baldwin, Steve Buscemi,
2017 (EUA), 98 min, Animação/Comédia, (9 anos).
A DreamWorks Animation apresenta a comédia mais divertida do
ano. Tim Templeton, de sete anos de idade, se encontra obrigado
a dividir o amor de sua família com o irmãozinho recém-chegado.
Sem perder tempo, vestindo um terno e portando uma maleta executiva, o Poderoso Chefinho quer deixar claro quem é que dará as
cartas dali para frente. Quando Tim descobre que seu irmão está em
uma missão secreta, eles se unem e juntos irão viver uma aventura
épica que poderá mudar os rumos do planeta!
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Edn &
CURSOS

Primeira chamada para a Colônia de Férias em Janeiro de 2018
INICIAÇÃO NÁUTICA:
Fundamental (3 a 6 anos); Sexta-Feira pela manhã
• Turma de manhã: das 9h às 10h40 (Inscrições Abertas)
NAVEGAÇÃO:
Arrais Amador (Inscrições Abertas - 1ª turma: 06 a 10 de outubro - 2ª turma: 27 a 31 de outubro), Mestre Amador, Motonauta,
Previsão do Tempo, GPS (Sábados de 9 às 12h)
• Curso de Oceano FAST23 Nível I - (mínimo de 3 e máximo de 4 alunos)
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)
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Balancete &
ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 33.646.654/0001-46
Balancete Sintético - Julho/17

ATIVO

PASSIVO

R$

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

6.144.196,70
5.724.056,80
1.983.571,45
626.713,63
285.685,66
661.989,80

R$

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

1.577.973,94
546.318,75
1.816.453,31
739.843,69
70.983,51

15.426.214,04

Não Circulante
Processos Judiciais Cedade
Processos judiciais

13.498.224,50

881.012,96

4.751.573,20

Não Circulante
Processos Judiciais Trabalhistas
Créditos Pendentes

3.549.400,40

13.498.224,50

14.379.237,46

Investimentos eventuais
Investimentos orçados
Imobilizado

17.047.624,90

879.920,06
178.571,00
41.980.027,71

Patrimônio social
Reservas livres

43.038.518,77

Reservas vinculadas

Patrimônio Líquido
41.362.053,46
217.180,71
3.825.453,78
4.659.503,74
0,00
980.580,48

Reservas patrimoniais
Fundo de patrimônio
Superávit/(Deficit) do exercício

51.044.772,17
TOTAL DO ATIVO

72.843.970,27

TOTAL DO PASSIVO

72.843.970,27

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR A JUL/17

RECEITAS
Clube
Restaurante
Convés
TOTAL DAS RECEITAS

DESPESAS

R$

13.968.843,75
5.579.663,78
726.025,34
20.274.532,87

R$

Clube
Restaurante
Convés
TOTAL DAS DESPESAS

13.114.275,58
5.462.675,11
717.001,70
19.293.952,39

ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Abril de 2017
Maio de 2017
Junho de 2017
Julho de 2017
Agosto de 2017
Setembro de 2017

3,43
3,02
2,98
3,25

Outubro de 2017
Novembro de 2017
Dezembro de 2017
Janeiro de 2018
Fevereiro de 2018
Março de 2018

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 JULHO DE 2017 E 2016
2017

CLUBE
RESTAURANTE
CONVÉS
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS
Transferência de reservas Patrimoniais *
RESULTADO OPERACIONAL

R$
R$
R$
R$
R$
-R$

327.947,82
200.263,52
14.613,62
542.824,96
550.000,00
7.175,04

2016

R$
R$
R$
R$
R$
R$

58.665,12 R$
225.379,31 -R$
47.376,88 -R$
331.421,31 R$
330.000,00 R$
1.421,31 -R$

2017 X 2016
269.282,70
25.115,79
32.763,26
211.403,65
220.000,00
8.596,35

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL ACUMULADO EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 2016
CLUBE
RESTAURANTE
CONVÉS
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO

R$
R$
R$

2017
854.568,17
116.988,67
9.023,64

R$
R$
R$

2016
2017 X 2016
1.055.052,05 -R$
200.483,88
103.713,12 R$
13.275,55
59.449,55 -R$
50.425,91

R$
980.580,48 R$ 1.218.214,72 -R$
R$ 1.300.000,00 R$ 1.300.000,00 R$
RESULTADO OPERACIONAL
-R$
319.419,52 -R$
81.785,28 -R$
*Receitas de concessionárias, alugueis de dependências sociais e taxa de transferência de títulos
TRANFERÊNCIAS DE RESERVAS PATRIMONIAIS*

237.634,24
237.634,24

