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a capa desta edição temos a equipe 
Guess do Comandante Roni Argalji 
que, após uma final emocionante, 
conquistou a vitória do 4º Torneio 
Open 25 de Iscas Artificiais em me-
ados de setembro.

 No Cais, outro torneio chegou ao 
fim. O Torneio Anual de Pesca de Cais terminou no 
dia 23 de setembro com aumento considerável de par-
ticipantes, principalmente do público infantil, demons-
trando a renovação da pesca.
 Na Vela, o ICRJ começou o mês de setembro 
com as classes monotipos competindo na tradicional 
Taça Rei Olav. No mesmo final de semana foi realizada 
a J70 Brasil Cup. Tivemos ainda a VII Distrito para a 
classe Star, Campeonato Brasileiro de Ranger 22, Rega-
ta Axel Von Lachmann e a Taça Alberto Ravazzano. 
 Fora de casa, os jovens velejadores represen-
tando o Clube participaram da Copa da Juventude em 
Recife, na Praia de Maria Farinha. Na Croácia, foi reali-
zado o Campeonato Mundial de Laser, com a participa-
ção do atleta João Pedro Souto de Oliveira. Fechando as 
competições deste mês, velejadores do ICRJ integraram 
a primeira equipe brasileira que participou do Campeo-
nato Mundial de 6 Metros em Vancouver, no Canadá.
 Sobre os artigos deste mês no “Dando Conta”, 
temos a Diretoria de Sede, Diretoria Náutica e Direto-

ria de Manutenção mostrando um resumo das realizações 
na atual gestão.
 Em eventos, teremos mais uma edição da Noches 
de Buenos Aires e a 7º Edição do Pedal ICRJ. Para o pú-
blico infantil, uma versão da animação da Disney “Mo-
ana”. Além disso, teremos a apresentação do Coral do 
ICRJ e um workshop de samba com o coreógrafo Jaime 
Arôxa. Na EDN, já está agendada a formatura dos cursos 
de Vela e da Turma 89 de Optimist para os dias 25 e 26 
de novembro.
 Aproveitando o verão e as altas temperaturas, a 
Gerência Social promoverá um passeio à Ilha de Palmas 
no dia 04 com transporte saindo e retornando para a sede 
do Clube. Ainda por lá, registramos também o churrasco 
de inauguração da obra da varanda. Já em Cabo Frio, vá-
rias novidades movimentam a subsede.
 No Iate News temos o coquetel de entrega do Tí-
tulo de Sócia Honorária à velejadora olímpica Kahena 
Kunze, a abertura das inscrições para o Sorteio de Ré-
veillon nas subsedes. No bilhar, foi realizada a 2ª etapa 
do Torneio da Classe Ouro, Prata e Six Red. Já no Tênis, 
terminou o Torneio de Simples com cerimônia de pre-
miação realizada no dia 01 de outubro no Salão Nobre.

Boa leitura!

N
Fique por Dentro...
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PASSEIO À ILHA DE PALMAS

Apresentação do Coral
 Mais um final de ano chega 
e com ele a apresentação do Coral do 
ICRJ no Centro Cultural do Clube.  
O evento é gratuito a todos os sócios 
e irá acontecer no dia 11 de novem-
bro, a partir das 15h. Não perca!

Samba com Jaime Arôxa
 O coreógrafo/empresário 
Jaime Arôxa irá promover uma noi-
te de workshop de samba no dia 
16 deste mês no Salão Marlin Azul 
para quem quiser aprender as técni-
cas do ritmo tipicamente brasileiro. 
O valor será R$ 80,00 (sócio) e R$ 
100,00 (convidado de sócio). As 
inscrições deverão ser feitas na Ge-
rência Social.

7º Pedal ICRJ
 Pelo sétimo ano seguido, o 
passeio ciclístico promovido pelo 
ICRJ em parceria com a BMBikers 
está agendado para o dia 18 deste 
mês. A largada do portão 03 às 8h 
contará com instruções do trajeto e 
café da manhã para os participantes. 
O retorno é previsto para às 17h.  O 
evento é aberto e gratuito a todos os 
sócios que amam pedalar.

Teatro Infantil
 A história da animação da 
Disney “Moana” será encenada no 
Centro Cultural no dia 25 de no-
vembro às 14h30. A Gerência So-
cial já está vendendo os convites R$ 
15,00 (cada), sendo que só pode 
ser adquirido o máximo de quatro 
por título. Mais informações na 
Gerência Social: (21)32237210.

ANOTE NA 
AGENDA

 O tradicional evento Noches de Buenos Aires terá mais uma edição 
realizada pelo ICRJ no próximo dia 11 de novembro, no Salão Marlin Azul. 
As companhias de dança Tango Sur, Tango Show, Agrupación Tango Club e 
Núcleo Rio Tango se apresentarão a partir das 20h.
 Para a professora Cecilia Zalazar, que dá aulas de tango e milonga há 
mais de quatro anos no Clube, esta é uma oportunidade para os sócios conhe-
cerem mais de perto a dança e despertar a vontade de aprender esse ritmo tão 
cultuado no mundo todo.
  O tango se propõe trabalhar o equilíbrio, a dissociação corporal, mu-
sicalidade, emoção e a coordenação motora. Para a medicina, o tango é re-
ferência mundial como um trabalho que afasta ou atrasa o desenvolvimento 
de Alzeimer e a doença de Parkinson. Para a professora Cecilia, vale a pena 
conhecer e experimentar a dança, onde o momento se torna mágico. As aulas 
acontecem todas as terças-feiras, às 18h no salão 470. 
  Já para o evento, os convites podem ser adquiridos na Gerência Social, 
R$ 60,00 (sócio) e R$ 80,00 (convidado de sócio). Mais informações na Ge-
rência Social 3223-7210.

SHOW 
DE TANGO

Social &

 Devido ao sucesso do 
evento realizado para a inaugura-
ção da varanda e visando promo-
ver a frequência dos associados à 
subsede Ilha de Palmas, a Gerên-
cia Social está organizando um 
passeio no dia 04 de novembro 
com transporte para os sócios 
que desejarem ir com embarca-
ção oferecida pelo Clube. 
 A saída está prevista para 
as 9h30 do Cais da Bandeira 
com retorno às 16h da Ilha de 
Palmas. O valor do translado é 
de R$ 20,00 (sócios) e R$ 40,00 
(convidados - máximo de 02 por 

título). Alimentos e bebidas por consu-
mação, de acordo com menu oferecido 
pelo Restaurante da Ilha de Palmas.
  Adquira seu convite na Gerên-
cia Social. Vagas Limitadas!
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Fixa

Novembro

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 Cul-
tural 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 pro-
fessora Cecília Zalazar, no salão 470.
MISSA - Todos os domingos, às 19h15, na Capela do ICRJ.

RECREAÇÃO 
INFANTIL

Tributos - Bia Falcão em Tributo a Chico buarque. 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.04

Tributos - Rafael Direito em Tributo a Elton John. 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.18

Passeio à Ilha de Palmas  
Saída às 9h30 do Cais da Bandeira e retorno às 16h.04

Apresentação do Coral do ICRJ 
No Centro Cultural Gabriel Villela, das 15h às 16h.11

Show de Tango - Noches de Buenos Aires
No Salão Marlin Azul, às 20h.11

7º Pedal ICRJ e 10º BMBikers
Saída às 8h do Portão 3 e retorno às 17h.18

Workshop“Samba no Pé ” com Jaime Arôxa
No Salão Marlin Azul, das 19h às 21h.16

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes
(Gaitista e Trompetista). No Bar Temático, às 19h.09

Música no Museu - Orquestra de Violões da AV-Rio.
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.17

22
Iate com Saúde - “Recursos Atuais para tratamento de doenças oculares”. 
Dr. Miguel Padilha - Oftalmologista. No Salão 470, às 20h.

Espetáculo Infantil “Moana”. 
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 14h30.25

23
Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes
(Gaitista e Trompetista). No Bar Temático, às 19h.
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 Neste mês, a palestra Iate com Saúde abordará o tema: “Recur-
sos atuais para o tratamento de doenças oculares” com o Dr. Miguel 
Padilha (foto) como palestrante. Dr. Padilha é diretor da Seção de Of-
talmologia e membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ex-
-presidente e membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira 
de Oftalmologia, membro da American Academy of Ophthalmology 
(USA) e pioneiro na cirurgia de catarata no Brasil.
 Confira a palestra no dia 22 de novembro, às 20h, no Salão 470.

ICRJ COM 
SAÚDE
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 A Taça Rei Olav V para as classes monotipos acon-
teceu nos dias 02 e 03 de setembro com a participação de 
10 classes com 67 barcos inscritos. Foram realizadas quatro 
regatas com percurso “barla-sota”, com boas condições de 

vento e grandes ondas no interior da Baía de Guanabara, 
em virtude de ressaca na costa do Rio de Janeiro.
 Confira a classificação completa no site do ICRJ - 
www.icrj.com.br. 

Campeão na HPE25 - Take Ashauer Campeão no laser Radial - Hélio Araújo

Campeão na Ranger 22 - Hook

Campeão na Laser  - Matheus Carvalho Campeões na Star - Lars Grael e Samuel Gonçalves

Campeão no Laser 4.7 - Theo Taulois

MONOTIPOS NA ÁGUA
Vela &

“Tô Nessa” Campeão
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 A J70 Brasil Cup teve a sua 4ª e última etapa 
nos dias 02 e 03 de setembro finalizando a competição 
com 28 regatas realizadas. Foram sete regatas disputa-
das em percurso barla-sota com mar em ressaca, que 
conferiu mais emoção à prova.
 O barco Viking de Haroldo Solberg, André 
Lekszycki, Marcelo Maia e Mario Tinoco foi o cam-
peão da etapa seguido pelo barco Tô Nessa de Renato 
Cunha, Samuel Albrecht, Kiko Pellicano, Kadja Bran-
dão e Antônio Cabral, na 3º colocação ficou o barco 
Cauê de José Paulo Barcellos, Maurício Santa Cruz, 
José Augusto Barcellos, Phill Kemp, todos do ICRJ.
 O Campeão da J70 Brasil Cup 2017 foi o bar-
co Tô Nessa de Renato Cunha. O vice-campeão foi 
Cauê de Dario Galvão e o terceiro colocado ficou a em-
barcação Viking de Haroldo Solberg, todos do ICRJ. J 70 Brasil Cup - Equipe campeã - Tô Nessa - Roberto Rapoport entrega troféu para 

Kiko Pelicano, Samuel Albrecht, Kadja Brandão, Renato Cunha e Antônio Cabral

“Tô Nessa” Campeão

 A 24º edição da Copa da Ju-
ventude foi realizada durante os dias 
02 a 09 de setembro em Recife, na 
praia de Maria Farinha, pela Confe-
deração Brasileira de Vela (CBVela), 
Federação Pernambucana de Vela 
(FPVela) e Cabanga Iate Clube de 
Pernambuco. A flotilha do ICRJ foi 
representada por 12 velejadores e três 
técnicos. Dentre os atletas: quatro da 
classe Laser, três duplas da classe 420 

e uma dupla da classe 29er.
 A competição foi realizada 
com ventos muito fortes, atípicos 
para o mês de setembro, chegando a 
22 nós. Com isso, muitos barcos so-
freram avarias e alguns abandonaram 
a competição – foi o caso da dupla da 
classe 29er Rafaella Salles e Fernanda 
Blyth que tiveram quebra do mastro 
no primeiro dia de regatas.
 Os velejadores da nossa floti-

lha melhores colocados foram: Gus-
tavo Abdulklech (4º lugar) e Leonar-
do Motta (5º lugar) na classe Laser 
Radial e a dupla Stefano Geromini e 
Richard Hulbert (5º lugar) na classe 
420. O ICRJ ficou em 5º lugar como 
o melhor Clube de Vela Jovem do 
Brasil. 
 Neste evento os jovens veleja-
dores contaram com apoio esportivo 
do ICRJ.

JOVENS EM AÇÃO

Vela &
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 Realizada no dia 23 de setembro, a tradicional Regata 
Axel Von Lachmann da Classe Star, também contou com a 
participação das classes Snipe e Laser (Standard, Radial e 4.7). 
 Esta é uma regata, que tradicionalmente tem o per-
curso passando por pontos geográficos da Baia de Guana-
bara, mas neste ano, a regata foi corrida no percurso “barla-
-sota” na Raia da Escola Naval. 
 Vale destacar a participação do José Paulo Bar-
cellos, o Zé Paulo, que na década de 80 brilhou na clas-
se Laser, dentre tantos títulos conquistados, destacamos o 
vice-campeonato mundial de 1981 e o Campeonato Bra-
sileiro de 1986, que teve a participação de 200 barcos - in-
clusive naquela época não havia a divisão em flotilhas, os 
200 barcos corriam a mesma regata.

Confira abaixo os primeiros lugares em cada classe:

CLASSE TRIPULAÇÃO CLUBE

Star Marcos Szili / 
Henry Boening CCSP/ICRJ

Laser Gustavo Corrêa 
Nascimento ICRJ

Laser Radial Gabriella Kidd ICRJ/Marinha 
do Brasil

Laser 4.7 Humberto Car-
doso de Carvalho ICRJ

Snipe Murilo Borges / 
Jorge Bueno ICRJ

Regata Axel Von Lachmann

 Durante o feriadão da In-
dependência, o ICRJ realizou uma 
das competições mais importantes 
do calendário nacional da classe – o 
Campeonato VII Distrito. Partici-
param 11 barcos, com tripulações 
do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasí-
lia e Argentina. 
 Foram disputadas seis boas 
regatas em três dias de competição 
com excelentes condições de vento - 
sempre acima de 12 nós com rumo 
S/SE – que proporcionaram boas 
condições para a Comissão de Re-
gata seguir as orientações da Classe 
referentes a tamanho e formato dos 
percursos.
 Os atuais Vice-Campeões 
Mundiais da Classe Star: Lars Grael 

e Samuel Gonçalves (ICRJ) confir-
maram o favoritismo e foram os cam-
peões por antecipação (inclusive não 
correram a última regata da série). Na 

segunda colocação ficou a dupla John 
King e Arthur Lopes (ICRJ/YCSA).  
Alessandro Pascolato e Henry Boe-
ning (ICRJ) completaram o pódio.

Premiação: Arthur Lopes, Jhon King, Samuel Gonçalves, Lars Grael, Henry Boening, 
Alessandro Pascolato e o Diretor de Vela Ricardo Baggio

CAMPEONATO VII DISTRITO 
DA CLASSE STAR
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 O Iate Clube do Rio de Janei-
ro realizou nos dias 16, 17, 23 e 24 de 
setembro, mais um Campeonato Bra-
sileiro da Classe Ranger 22. O número 
de participantes foi muito pequeno - 
apenas 11 barcos, porém as sete regatas 
realizadas foram muito disputadas.
 O barco Vagal (PCSF) coman-
dado por Marcelo Gilaberte e tripula-
do por Ronald Ricardo, Carlos Alexan-
dre e Luiz Gurgel foi o campeão por 
antecipação. Em segundo lugar ficou 
o barco Meia Noite III (ICJG) com 
Francisco Eduardo Mendes, Francisco 
André Mendes e Rafael Pariz. Já o ter-
ceiro lugar ficou com o barco Catraio 
(ICRJ) de Luiz Beckman, e tripulação 
composta por Matheus Beckman, Ra-
dson Souza e Nicholas Maldonado. 
 Segundo o Diretor de Vela Ri-
cardo Baggio, o Campeonato Brasilei-
ro em 2018 deverá ser realizado nova-
mente no ICRJ, porém com número 
dobrado de participantes, reeditando 
os memoráveis Campeonatos Brasilei-
ros do passado.

CLASSE RANGER 22

Catraio (ICRJ) - 3º Lugar no Campeonato Brasileiro de Ranger 22Regata Axel Von Lachmann

Vela &

CAMPEONATO VII DISTRITO 
DA CLASSE STAR

VELA - NOVEMBRO 2017

Data Regata Classes
02 a 05 48º Cricuito Rio ORC, IRC e BRA RGS
11 a 15 Campeonato Estadual Finn
11 e 12 Taça Royal Thames Star

11 e 12 Taça Bruder Snipe

11, 12, 15 e 17 Campeonato Brasileiro J24

15 a 18 Campeonato Brasileiro
(válido para a 6ª etapa da Copa HPE 30) HPE 30

18 e 19 Taça Jorge Zarif Star

BRASILEIRO
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 Realizado em Vancouver no 
Canadá, a competição reuniu 45 ve-
leiros de 11 países entre os dias 17 a 
21 de setembro. Pela primeira vez o 
Brasil teve uma equipe brasileira no 
evento – A tripulação formada pelo 
velejador Colin Gomm e pelos as-
sociados do ICRJ Lars Grael (timo-
neiro), Torben Grael (tático), Renata 
Pellicano Grael, Marcus Temke obte-
ve o 3º lugar na Westerleigh Cup e na 
sequência o bronze no Campeonato 
Mundial. 
 Eles competiram na Catego-
ria Clássicos, que teve participação 
de 21 barcos, no veleiro emprestado 
“Saskia II” construído na Escócia em 
1934 e projetado pelo lendário Sir 
Wiliam Fife.

 A equipe vitoriosa foi a do 
veleiro “Bribón Gallant” comanda-
do pelo Rei Juan Carlos de Borbón 
da Espanha. Na tripulação, os expe-
rientes Pedro Campos e o tático Ross 
MacDonald (genro do associado Ro-
berto Pellicano). A Prata ficou com 
“Goose” do medalhista olímpico Erik 
Jespersen. 
 Na categoria Barcos Mo-
dernos (24 barcos), a vitória ficou 
com o “Júnior” de Phillippe Durr 
da Suiça. A medalha de prata ficou 
com o moderníssimo “New Sweden” 
do Royal Vancouver Yacht Club e 
o bronze com o “St. Francis IX” do 
velejador olímpico britânico Andy 
Beadsworth, representando o Royal 
Thames YC.

 A classe 6 Metros, assim 
como as demais regras “métricas” 
(8M; 10M e 12M) é a mais antiga 
(1907) das classes existentes no mun-
do da Vela. Fez parte da programação 
olímpica desde os Jogos Olímpicos 
de 1912 (Estocolmo), até os Jogos de 
Roma (1960). A classe viveu um pe-
ríodo de certo declínio, até voltar a 
moda nos últimos anos.
 O Brasil chegou a ter seis ve-
leiros desta classe, mas apenas dois 
existem atualmente: “Aileen” (Pra-
ta nos Jogos Olímpicos de 1912) de 
Torben Grael e “Marga” (construído 
em 1933) de Lars Grael. O próximo 
mundial será realizado em 2019 em 
Hanko na Finlândia.

Por Lars Grael

CAMPEONATO MUNDIAL DE 6 METROS 

BRASIL NO PÓDIO
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 A competição homenageia o starista Alberto 
Ravazzano, que já foi Vice e Contra-Comodoro no 
passado, é realizada desde 1988 - dois anos após o seu 
falecimento. Neste ano, foi realizada nos dias 30 de 
setembro e 01 de outubro para as classes: Star, Laser 
Standard, Laser Radial, Laser 4.7 e Finn.
 No primeiro dia de regatas, com chuva e de-
mora do vento entrar, só tivemos uma regata realizada, 
com início às 15h. No domingo as condições melhora-
ram, foi possível realizar duas boas regatas com vento 
sul de intensidade média. 
 Ao final das regatas do último dia, a cerimônia 
de premiação foi realizada na lanchonete Convés tendo 
a presença do Lourenço Ravazzano, filho do homena-
geado, da nora e neto na entrega de prêmios. 
Confira ao lado os primeiros colocados em cada classe:Por Lars Grael

Classe Tripulação Barco Clube

Star Alessandro Pascolato 
e Henry Boening Miisca ICRJ

Laser 
Standard

João Pedro 
Souto de Oliveira

Sem 
Nome 

ICRJ/Mari-
nha do Brasil

Laser 
Radial

Leonardo 
Gonçalves Motta

Sem 
Nome ICRJ

Laser 4.7 Theo Taulois Sem 
Nome ICRJ

Snipe Paulo Santos 
e Thiago Sangineto

Sem 
Nome ICRJ

Finn Arnaldo C. 
Fernandes

É o 
Bicho ICRJ

TAÇA ALBERTO RAVAZZANO

 De 14 a 19 de setembro, acon-
teceu na cidade de Split, na Croácia, 
o Campeonato Mundial da Classe La-
ser – a competição mais importante 
da classe. Ao todo, foram quase 150 
competidores de 52 países na disputa. 
 Em sua segunda participação 
no Mundial, João Pedro Souto de 
Oliveira (ICRJ) encerrou a disputa 
na sexta posição da Flotilha Prata, 55ª 
colocação no geral, com 123 pontos 
perdidos. O campeão foi o cipriota 
Pavlos Kontides, com os australianos 
Tom Burton e Matthew Wearn com-
pletando o pódio.
 Na avaliação de sua perfor-
mance, João Pedro ressalta: “estava 
muito confiante antes e no início do 
campeonato, pois treinei muito no 
começo do ano. Mas, no último dia 
das classificatórias, as regatas foram 
corridas com ventos de 20 a 27 nós. 
Senti muita dificuldade pelo fato de 
não ter tido a oportunidade de treinar 

Laser na Croácia

antes com essas condições”.
 Em 2015, quando fez sua es-
treia na competição, no Canadá, João 
Pedro terminou na Flotilha Bronze, 
na 138ª posição no geral, com 154 
pontos perdidos. A melhora significa-
tiva de seu desempenho é evidente e 
o velejador afirma: “com certeza dei o 

máximo de mim nesse campeonato, e 
o resultado pode ser considerado bom. 
Agora meu próximo objetivo é a Copa 
Brasil de Vela, que será realizada em 
Ilhabela em dezembro”, conclui.
 Neste evento o jovem vele-
jador João Pedro Souto de Oliveira 
contou com apoio esportivo do ICRJ.

BRASIL NO PÓDIO
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 A quarta edição do Torneio 
Open 25 com Iscas Artificiais, que é 
dividido em duas etapas, teve a sua 
final realizada no dia 16 de setem-
bro. Das 16 equipes participantes, a 
equipe Guess do Comandante Roni 
Argalji, Evandro Soares, Eliseu Soares 
Filho, Flavio Reis, José Claudio e Joel 
Luiz se destacou e sagrou-se campeã 
por um milésimo de segundo. 
 Segundo Eliseu Soares, as ad-
versidades conferiram um gostinho 
especial nesta conquista: “o barco teve 
problema antes de sair. Levamos uma 
hora alimentando o motor com óleo 
para iniciar a competição. Já no mar, 
o motor pifou e tivemos que voltar. 
Pensamos em desistir, mas acabamos 

pegando emprestado o bote do sócio 
Fernando Riso Soares e voltamos para 
a pescaria”, relembra.
 Na classificação da 2ª Etapa, 
eles ficaram em terceiro. A equipe 
Time Bandit do Comandante Marcio 
Grossi, Marcelo Azevedo, Guilherme 
Lima e Rodrigo Machado ficou em 
primeiro e a equipe Release do Co-
mandante Alberto Quintaes, Flavio 
Reis, Vicente Arruda, Almir Fernan-
des e Eliseu Soares Neto ficou em se-
gundo lugar.
 Já no resultado geral esta or-
dem mudou – a equipe Guess foi a 
campeã, Release vice-campeã e Time 
Bandit ficou em terceiro lugar. O 
peixe mais pesado continuou sendo 

Joel Luiz, Flavio Reis, Eliseu Soares Filho, Roni Argalji, Evandro Soares e José Claudio

o namorado de 5,680 KG capturado 
por Marcelo Costa da equipe Galáti-
ca na primeira etapa.
 Em paralelo, no Torneio 
Onda Azul, onde sagra-se campeã a 
equipe que captura a maior varieda-
de de espécies, a disputa foi bastan-
te acirrada. A equipe Time Bandit 
foi a vencedora somente após crité-
rio de desempate. A equipe Guess e 
Release ficaram em 2º e 3º lugares, 
respectivamente.
 Após a pescaria, os partici-
pantes se reuniram na parte superior 
da lanchonete Convés para confrater-
nizar mais um torneio finalizado com 
sucesso e mais histórias de pescadores 
para contar.

OURO DA GUESS

PESCA - NOVEMBRO 2017

Data Torneio Local
18 54º Torneio Anual de Peixes de Bico  - 1ª Etapa ICRJ
25 16º Torneio Anual de Peixes de Oceano - 2ª etapa ICRJ
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Equipe Release - Alberto Quintaes, Flavio Reis, Vicente Arruda, Almir Fernandes e Eliseu Soares Neto

Time Bandit - Marcio Grossi, Marcelo Azevedo, Guilherme Lima e Rodrigo Machado

Maior Peça do Torneio - Namorado 5,680 Kg - Marcelo Costa da Equipe Galática

OURO DA GUESS
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 Mais um Torneio Anual de 
Pesca de Cais chegou ao fim com a 
realização da 5º etapa no dia 23 de 
setembro. Em 2017, o objetivo de 
trazer as crianças de volta ao Cais foi 
alcançado - tivemos aproximadamen-
te 100 crianças participando durante 
o torneio. 
 Para Lúcia Pedrosa, Assessora 
de Pesca de Cais: “O resultado deste 
novo projeto foi um gratificante su-
cesso! A pesca de cais sempre foi uma 
tradição do nosso clube. Mas, com o 
passar dos anos o número de parti-

Tempo de Cais

cipantes estava minguando. Se nada 
tivesse sido feito, essa atividade possi-
velmente seria retirada do calendário 
de atividades oferecidas aos sócios do 
Iate Clube”, ressalta.
 Na classificação desta etapa 
na categoria Júnior, Lucas Baumeier 
ficou na primeira colocação, Ber-
nardo Martins na segunda e Gabriel 
Teixeira na terceira colocação. Na ca-
tegoria Feminino, Isadora Lupetina 
ficou em 1º lugar, Raquel Salomão 
2º lugar e Vera Ruiz, 3º lugar. Já na 
categoria Masculino, Marcelo Coelho 

ficou em 1º lugar, Raul Pereira em 2º 
lugar e Diego Freire em 3º lugar. E, 
na categoria Sênior, Eduardo Elias fi-
cou em 1º, Celestino Alves em 2º e 
Emídio Sacco em 3º lugar.
 Na classificação geral, Ma-
theus Braga Bastos foi o campeão 
geral Júnior, Isadora Lupetina cam-
peã geral Feminino, Marcelo Coelho 
campeão geral Masculino e Lóris Lu-
petina campeão geral Sênior.
 O ICRJ parabeniza a todos os 
pescadores e convida a todos para o 
Torneio de pesca de Cais 2018!

5ª Etapa - Masculino - 2º lugar - Raul Pereira, 1º lugar - Marcelo 
Coelho (Campeão Geral) e 3º lugar - Diego Freire

5ª Etapa - Feminino - Vera Ruiz 3º lugar- Raquel Salomão 2º 
lugar e Isadora Lupetina 1º lugar no Feminino
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Tempo de Cais
Campeã Geral Feminino - Isadora 

Lupetina com seu filho Heitor e seu pai, 
Lóris Lupetina -Campeão Geral Sênior

5ª Etapa - Júnior - 3º lugar - Gabriel Teixeira, 1º lugar - Lucas 
Baumeier, 2º lugar - Bernardo Martins com o Diretor de Pesca Eliseu 

Soares e Assessora de Pesca de Cais Lúcia Pedrosa

5ª Etapa - Sênior - 2º lugar - Celestino Alves, 1º lugar - Eduardo 
Elias e 3º lugar Emídio Sacco

Campeão Geral Júnior - 
Matheus Braga Bastos

Entrega dos brindes sorteados

Pesca &
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Falar sobre a DIRMAN e suas realiza-
ções seria muito fácil apenas relacio-
nando as diversas e significativas in-
tervenções extraordinárias que foram 
executadas durante esse período. Mas, 
mais do que isto, é com orgulho que 
falo do meu time, que apesar de todas 
as dificuldades, in-

clusive da significativa redução de quadro de 
funcionários imposta pela atual situação do 
país, aceitou os desafios e seguimos em frente!
 Iniciamos abraçando a ideia de 
nossos funcionários vestirem literalmente a 
camisa ICRJ, e para tanto desenvolvemos o 
projeto de individualização profissional dos uniformes, se-
guindo todas as normas técnicas ABNT e segurança, além da 
organização e restruturação de nossas oficinas. Casa arruma-
da, seguimos a caminhada...
 Procuramos mudar a filosofia de trabalho organizando 
as manutenções como preventivas e corretivas.  Desta forma, 
criamos o tempo necessário para fazer todas as obras extraor-
dinárias que o clube necessitava, objetivando o bem-estar dos 
nossos sócios e a sustentabilidade de gerações futuras. Até o 

momento temos contabilizadas mais de 80 intervenções extra-
ordinárias na atual gestão.
 Com este foco concentramos grandes esforços no tema 
água, onde destacam-se a construção do Poço Artesiano em 
nossa subsede de Angra dos Reis, em que fomos muito bem 
assessorados (graças ao sócio Egmont Capucci), instalação de 
reservatórios para armazenamento de águas de chuvas e reforma 
da cisterna com aumento de capacidade de armazenamento de 
aguas na Subsede de Ilha de Palmas.
 Vale ainda destacar, a restauração do telhado do 

Hangar 06 mantendo os padrões originais, 
a construção de novos quartos na Subsede 
de Cabo Frio, a construção de nova varanda 
lateral na Subsede Ilha de Palmas, além da 
obra para instalação de elevador de acesso 
ao Salão Nobre, modernização do Bar dos 

Pinguins, hoje conhecido como um ótimo espaço gourmet. 
Podemos citar também inúmeros serviços de instalações de 
diversos equipamentos, visando principalmente a economia 
energética, além de reforma de espaços para melhor acomo-
dação de nossos sócios e funcionários.
 Hoje, nosso objetivo não é somente atender as neces-
sidades do ICRJ, mas também manter a herança que nos foi 
deixada pelos sócios fundadores garantindo a beleza e requinte 
deste maravilhoso clube.

DANDO CONTA

MANUTENÇÃO
Mais de 80 

intervenções em todas 
as áreas do clube

NÁUTICA
Cerca de 700 subidas 
de embarcações nos 

pátios 1 e 2

SEDE
Em 2017 investimos 
em modernização e 

segurança

“Nosso objetivo é 
manter a herança que 
nos foi deixada pelos 
sócios fundadores.”

MANUTENÇÃO

Neste número, os diretores da Manutenção, Náutica e de Sede fazem um balanço 
de suas atividades nos seus determinados setores até o momento e previsões.

José Luiz Pontes
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Em minha quarta gestão à frente da 
Diretoria Náutica, aceitamos o desafio 
com o apoio da Comodoria de trazer 
para o ICRJ uma administração foca-
da na inovação tecnológica. Desenvol-
vemos e implantamos 
um sistema de cadas-
tramento completo das 

embarcações nos hangares, patamares, orla ma-
rítima e das que estão apoitadas em nosso perí-
metro, em tempo real através do sistema QR-
code (Dirantech). Ao longo desse tempo foram 
registradas cerca de 700 subidas de embarcações 
nos pátios 1 e 2.
 Atualizamos nossas poitas junto à Capitania dos Por-
tos, estamos transformando todos os arquivos da diretoria em 
arquivos HD e implementamos um sistema de monitoramen-
to das subidas e descidas das embarcações que os associados 
fazem através da internet. Também atualizamos os termos de 
concessão de vagas, boxes e armários para os sócios que pos-

suem embarcações no clube.
 Dentre as obras executadas, realizamos a reforma geral 
Travel Lift 1 e 2, recuperação completa do rebocador Alecrim 
com um ano em operação sem nenhum problema, manuten-
ção constante nas embarcações de serviço (Xaréu, Cocorocas 
e botes de eventos da Vela) e inúmeras pequenas intervenções. 
Adquirimos nova tenda para oficina externa para reformas de 
nossas embarcações. Reposicionamos as embarcações do han-

gar 6, com apoio da Diretoria de Manutenção. 
 Em andamento, podemos destacar a refor-
ma geral da embarcação Manjuba para Angra 
dos Reis e da Nau Capitania Dirceu Fontoura e 
reforma parcial das embarcações Lambari e Sar-
dinha para a Ilha de Palmas. Além disso, estamos 
realizando a manutenção das câmeras de moni-
toramento dos pátios e da doca do Clube. 

 Em nossos planos consta a reforma do guindaste do 
hangar 02 e da oficina de manutenção da Diran 2, no hangar 
8. Estamos realizando novos mecanismos de controle das em-
barcações na doca, no cais externo e nas poitas e recuperação 
da tenda para serviços de reformas executadas pelos concessio-
nários.

Gunther Muller

Neste tempo de mandato muitas me-
lhorias foram feitas. A prioridade pelo 
conforto do associado foi expandida 
a todos os setores do Clube. O Pos-
to Médico, Piscina, Centro Cultural, 
Bar Temático ganharam novos mobi-
liários. O Bar dos Pinguins e a Biblio-
teca foram totalmente reformulados e 

fizemos a instalação de um teto retrátil no salão da 
Sauna, garantindo o bem-estar de nossos sócios.
  Em 2017 também investimos em segu-
rança, modernizando todo o sistema de monitora-
mento do Iate com câmeras HD, aumentando sig-
nificantemente o êxito na solução de ocorrências. 
Visando inibir o excesso de velocidade, instalamos 
novos quebra-molas ao longo das vias do Clube.
 Inauguramos um novo estacionamento de motos que 
protege seu veículo da exposição ao tempo em um local de 
fácil acesso, próximo à Sede. Novas vagas para motos foram 
pintadas em frente ao Bilhar e Sauna. As bicicletas dos associa-
dos também não foram esquecidas - distribuímos bicicletários 
pelo Clube e trabalhamos constantemente com um serviço de 
identificação destas, feito diretamente nas portarias.
 O Parquinho infantil ganhou novas mesas de totó e 

ping-pong, além de limpeza geral da lona do Cirquinho, manu-
tenção dos brinquedos e arquibancadas. A limpeza é um assun-
to de extrema importância, sendo uma atividade sem descanso, 
acompanhada de perto diariamente.
  Trabalhamos na revitalização dos jardins da Capela, 
Pizzaria Convés e Marina do Jarrão. Anualmente realizamos a 
limpeza preventiva de todos os coqueiros do Clube, evitando 
prejuízos aos veículos estacionados e acidentes com a queda dos 
cocos. A subsede Ilha de Palmas também foi beneficiada, pois 
enviamos nossa equipe de jardinagem semanalmente para aten-
der à demanda. 

  Novos tapetes foram comprados para 
o Hall Principal, em baixo do Salão Nobre, 
e outros personalizados também foram ad-
quiridos e posicionados em diversas áreas do 
Clube. Fizemos também a troca do carpete e 
acabamentos do Corredor da Rainha.
  Buscando organização e identificação 

das pessoas que diariamente circulam pelo ICRJ, demos início 
ao recadastramento de marinheiros e prestadores de serviço dis-
tribuindo novos crachás e atuando para que se comprometam 
a usá-los de forma visível e correta nas dependências do Clube. 
Almejando a excelência no atendimento aos sócios, fizemos em 
parceria com o RH, um treinamento para todos os porteiros.
 Percebemos que o trabalho na Gerência de Sede é 
constante e não vamos nos acomodar. Nossa meta é buscar 
sempre a melhoria para bem receber os associados do ICRJ.

SEDE

“Desenvolvemos 
e implantamos 
um sistema de 
cadastramento, 

em tempo real, das 
embarcações.”

“Meta é buscar 
sempre a melhoria 

para bem 
receber nossos 
associados.”

NÁUTICA

Alexandre Barroso
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 Após aprovação na última 
reunião do Conselho Deliberati-
vo, a velejadora Kahena Kunze, 
Ouro na Olimpíada Rio 2016, re-
cebeu o título de Sócia Honorária 
do ICRJ no dia 04 de outubro no 
Salão Nobre.
 O coquetel contou com a 
presença de integrantes da Co-
modoria, Conselho Deliberativo, 
Diretores e sócios. Durante a so-
lenidade, Kahena agradeceu a ho-
menagem e reconhecimento do 
Clube com a conquista olímpica.

Entrega de título 
KAHENA KUNZE

Ricardo Baggio, Vicente Arruda, Audrey Kunze, Ruben Dinard, Paulo Fabiano, 
Kahena Kunze, Hélio Lyra Jr e Roberto Rapoport
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 O Torneio de Simples de Tênis do ICRJ trans-
correu durante agosto e setembro com grande sucesso 
no número de participantes: 55 tenistas inscritos em 
três categorias - Masculino A e B e Feminino. 
 Na categoria Masculino A o grande campeão foi 
Rodolfo Fraenkel num jogo muito disputado com Ivan 
Gentil. João Pedro Zarur e Guilherme Aquino foram 
os semifinalistas. Na categoria Masculino B, o campeão 
com mérito foi Bernardo Rocha, e Carlos Eduardo Leão 
foi o vice-campeão. Os semifinalistas foram Hélio Lyra 
Jr e Cristiano Ribeiro.  Na categoria Feminino, Caroli-
na Lima venceu em um jogo bem disputado Marilene 
Amaral. As semifinalistas foram Paula Dias e Milena 
Rozenbrah.
 Para o Assessor de Tênis Julius Buchenrode, a 
competição promoveu novas experiências e uma inte-
gração muito boa entre os participantes, fortalecendo 
e criando novos laços de amizade. A cerimônia de pre-
miação foi realizada no Salão Nobre no dia primeiro de 
outubro, encerrando as atividades da temporada.

RAQUETES 
EM AÇÃO

Final feminina -  Marilene Amaral (Vice-campeã) e Carolina Lima (Campeã)

Tênis &

Categoria A - Vice-campeão Ivan Gentil , o campeão Rodolfo Fraenkel 
com seus filhos e o assessor Julius Buchenrode

Assessor Julius Buchenrode com o vice-campeão Carlos Eduardo 
Leão e o campeão Bernardo Rocha
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UMA LIÇÃO 
DE AMOR
DIA: 03/11/17 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Sean 
Penn, Dakota 
Fanning, Michel-
le Pfeiffer, 2002 
(EUA), 127 min, 
Drama, Livre.

Sam Dawson é um homem com deficiência 
mental que cria sua filha com grande ajuda 
de seus amigos. Porém, assim que faz 7 anos, 
Lucy começa a ultrapassar intelectualmen-
te seu pai. Esta situação chama a atenção 
de uma assistente social que deseja internar 
Lucy em um orfanato. A partir de então, Sam 
enfrenta um caso virtualmente impossível de 
ser vencido por ele, contando para isso com a 
ajuda da advogada Rita Harrison, que aceita 
o caso como um desafio com seus colegas de 
profissão.

LONGE DOS 
HOMENS
DIA: 04/11/17 
SÁBADO
ELENCO: Viggo 
Mortensen, Reda 
Kateb, Jérémie 
Vigot, 2017 (FRA), 
101 min, Drama/
Guerra, 14 (anos)

Em 1954, durante a Guerra da Argélia, o 
professor Daru foi recrutado para lutar pelo 
exército francês. Por ter nascido na Argélia 
e ser de família espanhola, sua identidade e 
nacionalidade são questionáveis. Daru não 
concorda com a guerra e se sente totalmente 
deslocado. A polícia questiona sua lealdade, 
acreditando que ele possa ser um traidor dis-
farçado.

O filme é um drama sobre dilemas interiores e 
o absurdo da existência, que é uma adaptação 

livre do conto “O hóspede”, escrito em 1957, por 
Albert Camus. O nobelizado escritor e filósofo 
francês, de origem argelina, conhecido pela sua 
filosofia do absurdo.

ATÉ O FUNDO
DIA: 05/11/17 
DOMINGO
ELENCO: André 
Dussollier , José 
Garcia , Caroline 
Vigneaux , 2016 
(FRA), 91 min, Co-
média, 10 (anos).

Uma família pega a estrada a caminho das 
férias de verão. Ajustam o controle de velo-
cidade para 130 km/h. No meio da viagem, 
percebem que o equipamento entrou em 
pane e não conseguem parar o carro.

Se você está procurando o riso fácil, a partir das 
situações mais absurdas, este filme é indicado 
para você.

REI ARTHUR 
A LENDA DA 
ESPADA
DIA: 10/11/17 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Charlie 
Hunnam, Astrid 
Bergès-Frisbey, Jude 
Law, 2017 (EUA/
Austrália/Reino 
Unido), 126 min, 
Aventura, 14 (anos).

Arthur é um jovem das ruas que controla 
os becos de Londonium e desconhece sua 
predestinação até o momento em que entra 

em contato pela primeira vez com a Excali-
bur. Desafiado pela espada, ele precisa tomar 
decisões difíceis, enfrentar seus demônios e 
aprender a dominar o poder que tem, para 
enfim, unir seu povo e partir para a luta con-
tra o tirano Vortigern. 

A VIDA DE UMA 
MULHER
DIA: 11/11/17 
SÁBADO
ELENCO: Judith 
Chemla, Jean-Pierre 
Darroussin, Yolande 
Moreau, 2017 (FRA/
Bélgica), 119 min, 
Drama, 14 (anos).

Jeanne volta para casa após completar os 
estudos e passa a ajudar os zelosos pais nas 
tarefas do campo. Certo dia, o visconde Ju-
lien de Lamare aparece nas redondezas e logo 
conquista o coração da jovem, qu encanta-
da, se casa e vai morar com ele . Conforme o 
tempo avança Julien se mostra infiel, avaren-
to e nada companheiro, o que vai minando a 
alegria de viver da antes esperançosa Jeanne.

DESPEDIDA EM 
GRANDE ESTI-
LO
DIA: 12/11/17 
DOMINGO
ELENCO: Morgan 
Freeman, Michael 
Caine, Alan Arkin, 
2017 (EUA), 96 
min, Comédia Poli-
cial, (14 anos).

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

Cinema &
PROGRAMAÇÃO DE NOVEMBRO

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

*Sujeita a alterações

*
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ASSASSINOS
DIA: 17/11/2017 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: 
Sylvester Stallone, 
Antonio Banderas, 
Julianne Moore, 
1995 (EUA), 132 
min, Ação Policial/
Suspense, 16 (anos)

Um veterano assassino profissional, que é 
considerado o melhor no ramo, pensa em sair 
do negócio, mas resolve aceitar como último 
trabalho eliminar um hacker. Ele acaba sendo 
traído pelo contratante, passando então a ser 
caçado por um jovem assassino que planeja 
matá-lo para ficar no seu lugar. Entretanto, 
esta situação obriga-o a se unir à mulher que 
pretendia matar.

ANTES QUE 
EU VÁ
DIA: 18/11/17 
SÁBADO
ELENCO: Zoey 
Deutch, Halston 
Sage, 2017 (EUA), 
98 min, Drama/
Suspense, 10 (anos).

“Antes Que eu Vá” explora o dia a dia de Sa-
mantha Kingston, uma aluna do Ensino Mé-
dio, que tem tudo que deseja: o namorado 
atencioso, incríveis melhores amigos e roupas 
para uma produção deslumbrante. O dia 12 
de fevereiro é apenas mais um dia encanta-
do na vida de Sam, até que ela fique presa 
e reviva essas 24 horas durante uma semana. 
Quando Sam desvenda o mistério, ela desco-
bre o verdadeiro valor de tudo e se dá conta 
do que está prestes a perder.

ESCRITO NAS 
ESTRELAS 
DIA: 19/11/17 
DOMINGO
ELENCO: John 
Cusack, Kate 
Beckinsale, Jeremy 
Piven, 2001 (EUA), 
Comédia Românti-
ca, 12 (anos).

Em um apressado dia de 1990, Jonathan 
conhece Sara, dois estranhos em NY cujos 
caminhos se cruzam em um feriado. Logo se 
sentem atraídos apesar do fato de ambos esta-
rem envolvidos em outras relações. Jonathan 
e Sara passam a noite andando por Manhat-
tan. Quando a noite chega ao fim, os dois são 
forçados a tomar uma decisão: seguir com o 
romance ou voltar para suas vidas antigas.

Mesmo sabendo qual será o final do filme, 
o interessante aqui é descobrir como isso irá 
acontecer.

O REI DA CO-
MÉDIA - Revivel
DIA: 24/11/17 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Robert 
De Niro, Jerry 
Lewis, 1983 (EUA), 
110 min, Comé-
dia Dramática, 14 
(anos).

Robert De Niro, Jerry Lewis e Sandra Bernhard 
iluminam a tela neste filme inesquecível de 
Martin Scorsese. Um dia, a caminho do estú-
dio, algo engraçado acontece com o anfitrião de 
TV Jerry Langford: ele é sequestrado pelo as-
pirante a comediante Rupert Pupkin e por sua 
tresloucada amiga. Langford é então forçado a 
dar uma chance a Pupkin permitindo que ele 
apresente seu número no show. O que se segue 
é uma história incrivelmente engraçada e intros-
pectiva sobre o lado negro da comédia.

Cinema &
AMOR EM 
TEMPOS DE 
GUERRA
DIA: 25/11/17 – 
SÁBADO
ELENCO: Ben 
Kingsley ,  Josh 
Hartnett, Hera 
Hilmar, 2017 
(EUA), 106 min, 
Drama Histórico/

Romance, 14 (anos).
Na Primeira Guerra Mundial, uma mulher 
deixa os EUA para se juntar a uma missão mé-
dica com o Império Otomano. Lá, ela se apai-
xona por um tenente do exército local e tem 
sua lealdade posta em dúvida por um médico 
americano comandante da missão. Dividida 
entre os dois, ela descobre que o amor pode 
ser o fator mais perigoso nesse conflito.

Tempos de guerra são sempre tempos difíceis, 
mas mesmo nesse cenário caótico o amor pode 
acontecer transformando vidas para sempre.

MONSIEUR & 
MADAME 
ADELMAN 
PALESTRANTE
DIA: 26/11/2017 
DOMINGO
ELENCO:  Doria 
Tillier, Nicolas Be-
dos, , 2017 (FRA), 
120 min, Comé-
diaDramática/Ro-
mance, 16 (anos).

Sarah e Victor estiveram juntos por 45 anos. 
No funeral dele, Sarah é abordada por um 
jornalista que deseja contar a história de seu 
marido, um renomado escritor, a partir do 
olhar da mulher que sempre o acompanhou. 
A partir de então, ela passa a contar as minú-
cias do relacionamento que tiveram, incluin-
do segredos bastante íntimos.
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INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos); Sexta-Feira pela manhã
• Turma de manhã: das 9h às 11h (Inscrições Abertas)
 
NAVEGAÇÃO: 
Arrais Amador (Inscrições Abertas - Turma: 10 a 14 de novembro, 
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)

CURSOS
Inscrições abertas para a Colônia de Férias Janeiro 2018, garanta já a sua vaga! Nos dias 25 e 26 de no-

vembro a Escola de Desportos 
Náuticos realizará a formatura de 
mais turmas dos cursos de Vela. 
No dia 25 (sábado), a cerimônia 
será em frente à EDN para os 
concluintes dos cursos de Laser/
Dingue, Windsurfe entre outros. 
Já no dia 26 (domingo), a ceri-
mônia será em frente ao Cais da 
Bandeira às 11 horas da Turma 
89 do curso de Optimist e de-
mais cursos.

FORMATURAS

Edn &
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CABO FRIO

 Durante o feriadão 
do dia 12 de outubro, a sub-
sede disponibilizou a nova 
Jacuzzi para uso dos associa-
dos com vista panorâmica 
para o jardim.

JACUZZI
INSTALADA

Subsede &

 No dia 26 de agosto, a obra da 
nova varanda da subsede Ilha de Palmas 
foi inaugurada em uma tarde ensolarada 
com churrasco e DJ. Vários sócios fize-
ram o trajeto através do veleiro dispo-
nibilizado pelo evento, e outros foram 
com suas próprias embarcações.
 Os velejadores da Taça Leo-
poldo Geyer também participaram do 
churrasco, pois a subsede era a linha 
de chegada do primeiro dia de regata. 
O diretor de manutenção José Pontes, 
diretor da subsede Byron Filho e o Con-
tra-Comodoro Vicente Arruda estive-
ram presentes no evento.

Nova Varanda de Palmas

 Começou no início 
de setembro a exposição de 
quadros da artista Milu Pe-
tersen, nascida em Moçam-
bique, África e moradora de 
Cabo Frio. Milu já teve suas 
obras expostas em Portugal, 
Guatemala, Panamá, Vene-
zuela, Argentina, Peru, Di-
namarca, Suécia, Noruega, 
Espanha, Porto Rico, Cuba, 
França e EUA.

EXPOSIÇÃO

 No final de agos-
to, a rampa da subsede de 
Cabo Frio foi reparada. 
Existia um desnível entre 
a placa de aço e a parte de 
cimento, agora nivelada, 
facilitando assim a movi-
mentação das embarcações.

RAMPA 
CONSERTADA

 Equipamentos da 
subestação de energia elé-
trica da subsede de Cabo 
Frio foi completamente re-
formada. Está uma jóia.

ENERGIA 
RENOVADA
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 Terminou no final de setembro 
a segunda etapa do Torneio de Bilhar 
das classes Prata e Ouro com uma no-
vidade na classificação – agora não terá 
mais disputa pelo terceiro lugar. Sendo 
assim, os dois participantes semifinalis-
tas ficam com a terceira colocação. 
 Na classe Ouro, o campeão foi 
Peter king, Evandro Soares ficou em 2º 
lugar e Roberto Zarur e João Gabriel 
Zarur na terceira colocação. Na classe 
Prata, o campeão foi Eliseu Soares Fi-
lho, em 2º lugar ficou Robledo Gioia 
e Paulo Lazareth e Elizeu Soares Neto 
terminaram em terceiro.
 Também tivemos o torneio Six 
Red, onde Fernando Gioia foi campeão, 
João Gabriel Zarur ficou com a vice-
-liderança e Leonardo Oliveira e Peter 
King ficaram em 3º lugar.

 As inscrições para o 
sorteio de hospedagem nas 
subsedes de Angra dos Reis ou 
Cabo Frio, durante o período 
de Réveillon, já podem ser fei-
tas por telefone ou e-mail. 
 O pacote inclui três di-
árias (29/12 – 01/01): valor 
total, R$ 420,00 por aparta-
mento. O sorteio é aberto aos 
sócios e acontecerá no Centro 
Cultural, dia 27 de novembro, 
às 19h.

Sorteio de 
Réveillon Em setembro, os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes) com apoio do RH promoveram a semana da SIPAT (Sema-
na Interna de prevenção de Acidentes de Trabalho) para os funcionários do 
Clube. Foram cinco dias de palestras e atividades visando conscientizar os 
profissionais na segurança do trabalho, bem-estar e assuntos sobre saúde, entre 
outros. O evento contou com a colaboração de doação de brindes de vários 
fornecedores parceiros.

SIPAT NO ICRJ
Peter King

BOLA NA CAÇAPA
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 6.101.374,69 Fornecedores 1.579.560,16
Contas a receber - sócios 5.911.383,32 Adiantamentos para eventos sociais 874.849,50
Outras contas a receber 1.982.740,24 Salários e encargos a pagar 1.912.575,51
Estoques 693.004,29 Impostos e taxas a recolher 669.763,28
Adiantamentos 355.754,97 Outras contas a pagar 116.505,83
Outros ativos circulantes 669.534,35

15.713.791,86 5.153.254,28
Não Circulante Não Circulante
Processos Judiciais Cedae 13.860.394,50 Processos Judiciais Cedae 3.493.313,35     
Processos judiciais 926.681,88 Provisão para contingência 13.860.394,50

14.787.076,38 17.353.707,85
Investimentos eventuais 1.020.527,29 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 261.071,00 Patrimônio social 41.558.459,37
Imobilizado 41.980.027,71 Reservas livres 242.273,70

43.261.626,00 Reservas vinculadas 3.921.377,02
Reservas patrimoniais 4.562.583,92
Fundo de patrimônio 0,00
Superávit/(Deficit) do exercício 970.838,10

51.255.532,11
TOTAL DO ATIVO 73.762.494,24 TOTAL DO PASSIVO 73.762.494,24

RECEITAS R$ DESPESAS R$
Clube 17.471.882,40 Clube 16.478.888,36
Restaurante 6.717.871,25 Restaurante 6.737.080,42
Convés 868.584,54 Convés 871.531,31
TOTAL DAS RECEITAS 25.058.338,19 TOTAL DAS DESPESAS 24.087.500,09

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 3,25 Janeiro de 2018
Agosto de 2017 3,05 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 - Agosto/17

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR A AGO/17

2017 2016 2017 X 2016
CLUBE 138.425,87R$         4.865,34R$              133.560,53R$         
RESTAURANTE 136.197,84-R$         284.307,61R$         420.505,45-R$         
CONVÉS 11.970,41-R$            3.771,97R$              15.742,38-R$            
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS 9.742,38-R$              292.944,92R$         302.687,30-R$         
Transferência de reservas Patrimoniais * 315.000,00R$         315.000,00R$         -R$                        
RESULTADO OPERACIONAL 324.742,38-R$         22.055,08-R$           302.687,30-R$         

2017 2016 2017 X 2016
CLUBE 992.994,04R$         1.059.917,39R$      66.923,35-R$            
RESTAURANTE 19.209,17-R$            388.020,73R$         407.229,90-R$         
CONVÉS 2.946,77-R$              63.221,52R$            66.168,29-R$            
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO 970.838,10R$         1.511.159,64R$      540.321,54-R$         
TRANFERÊNCIAS DE RESERVAS PATRIMONIAIS* 1.615.000,00R$      1.615.000,00R$      -R$                        
RESULTADO OPERACIONAL 644.161,90-R$         103.840,36-R$         540.321,54-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
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL EM R$

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 E 2016

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL ACUMULADO EM 31 DE AGOSTO DE 2017 E 2016




