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4 Editorial &
edição deste mês está 
mais que especial! Es-
tampamos com muito 
orgulho na capa a foto 
da tão sonhada medalha 

de ouro na classe 49er FX por Kahena 
Kunze e Martine Grael na Olimpíada 
Rio 2016.
 Após anos de treinamento e 
muitas vitórias em competições impor-
tantes, as velejadoras 
venceram, em casa, na 
primeira vez que a clas-
se participou de jogos 
olímpicos e trouxeram 
a primeira medalha no 
feminino para o Brasil. 
Parabéns, campeãs!
 No dia seguin-
te, o ICRJ ofereceu 
a Festa da Vitória ao 
Time Brasil de Vela.  
Homenagens, muitas 
fotos e tudo terminou 
em clima carnavalesco 
com a apresentação do 
bloco Sargento Pimen-
ta. Ainda falando sobre 
Olimpíada, confira 
como foi o desempe-
nho dos demais velejadores 
que representaram o Iate 
Clube na competição.
 Antes desse clima 
olímpico tomar conta da ci-
dade, tivemos a Semana In-
ternacional de Vela em mea-
dos de julho e a participação, 
com vitória, dos atletas do 
ICRJ na 43ª Semana de Vela 
de Ilhabela para Monotipos 
e Oceano.
 Na parte de eventos sociais o 
Iate também ganhou ouro em hospi-
talidade. Como o grande anfitrião de 
delegações e realezas, o Clube foi pal-
co de mais de 30 eventos especiais que 

contaram com as ilustres presenças das 
famílias reais da Dinamarca, Suécia e 
Mônaco.
 Agora em setembro, a estação 
das flores chega com a Festa da Prima-
vera que vai acontecer no dia 17 na Pér-
gula da Piscina. O evento terá seleção 
de bebidas e pratos inclusos no valor do 
convite e apresentação musical da ban-
da Sigilo. Ainda no Social, confira um 

pouco como foi a festa dos adolescentes 
“Social nos Pinguins”, no final de julho.
 O famoso Jantar Harmonizado 
está muito especial. A Chef Lorena vai 
apresentar alguns dos pratos servidos 

nos jantares realizados durante o perí-
odo olímpico às famílias reais da Dina-
marca, Suécia e de Mônaco no dia 22 
de setembro (quinta-feira) às 20h.
 Na Pesca, temos o registro do 
Torneio Interclubes de Pesca de Cais 
que foi realizado em 9 de julho com a 
participação de mais de 60 pescadores. 
Também tivemos a 3ª Etapa do Tor-
neio de Pesca de Cais realizada em 30 

de julho com o tema de 
“Pesca Julina”.
 Fechando mais uma 
edição do tradicional Tor-
neio Open 25, a equipe 
Guess do Comandante 
Roni Argalji e tripulação 
formada por Evandro So-
ares, Eliseu Soares Filho 
(Diretor de Pesca) e Alex 
Cerqueira sagrou-se cam-
peã. Parabéns aos pesca-
dores por mais este título!
 No Iate News, mos-
tramos que já está em uso 
o novo sistema de moni-
toramento das câmeras 
de segurança do Clube. 
Na coluna “Há 40 anos”, 
confira o registro da I Re-

gata da Cidade do Rio de Ja-
neiro.
 Saúde: Temos também 
um artigo assinado pelo As-
sessor da Comodoria para 
Assuntos do Departamento 
Médico Dr. Armando Filar-
di, falando sobre o projeto 
“Iate com Saúde” e sobre 
a pista de Cooper “Cami-
nhando e Conversando” que 
vai do Cais do Farol Verme-

lho até o hangar 6, totalizando 1.400m 
(ida e volta). 

Boa leitura!

A

HÁ
“Desde os 9 anos frequento o 
clube, onde me apaixonei pelo 
esporte. A vela sempre fez parte 
da minha vida. O Iate Clube é o 

meu quintal de casa.”

Kahena Kunze
Medalha de ouro no 49er FX 

na Olimpíada Rio 2016.
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 É com imenso pesar que 
lamentamos o falecimento do ex-
-Comodoro Luiz Carlos Barroso 
Simão em 26 de julho deste ano. 
Sócio do ICRJ desde 1980, Simão 
participou de diversos campeona-
tos de vela pelo clube ao longo dos 
anos. Administrativamente, tonou-
-se conselheiro em 1990. Participou 

Notas de Falecimento

da Diretoria de Vela, Conselho Fiscal 
e diversas Comissões. Seu gosto por 
música clássica o credenciou a ser 
Assessor da Comodoria para Progra-
mações Musicais Eruditas nos biênios 
2004-2006 e 2008-2010. Fechando o 
seu ciclo no Clube, foi eleito Como-
doro para dois mandatos seguidos, de 
2010 a 2014.

LUIZ CARLOS BARROSO SIMÃO

NILTON MIGUEL AJUZ
 É com imenso pesar que la-
mentamos o falecimento do sócio 
Nilton Miguel Ajuz, mais conhe-
cido como Comandante Ajuz, em 
25 de julho de 2016. Sócio do Iate 
desde 1962, Comandante Ajuz era 
frequentador assíduo do Clube e 
tinha muitas histórias interessantes 
vividas como piloto de avião. 

 Administrativamente, foi con-
selheiro durante a década de 90 e nos 
anos 2000. Ocupou o cargo de Vice-
-Presidente do Conselho Deliberativo 
de 2001 a 2003. Além disso, Ajuz par-
ticipou da Comissão Mista, Conselho 
Fiscal, Diretoria da DIRAN, Sede e 
Social e foi assessor do Salão de Jogos 
do Clube, entre outras comissões.

 Em setembro de 1976, a 
foto ao lado registrou o momento 
da solenidade onde o Comodoro 
Chafik Ellias Saade recebe do pre-
feito Marcos Tamoyo o troféu “Ci-
dade do Rio de Janeiro”. 
 A cerimônia realizada pela 
Secretaria Municipal de Turismo e 
pela RioTur na sede do Clube, fazia 
parte do calendário de eventos da I 
Regata da Cidade do Rio de Janei-
ro, que contou com a participação 
de mais de 200 barcos.

ANOSHÁ40
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DINAMARCA

 O primeiro jantar de gala, da sé-
rie de eventos reais, foi realizado em 03 
de agosto no Navio Escola da Marinha 
Dinamarquesa, ancorado em frente ao 
ICRJ. O evento contou com a presença 
de honra do Príncipe Herdeiro da Dina-
marca, Frederik e sua esposa, a Princesa 
Mary. O evento foi oferecido pelo Prín-
cipe Joachim e sua esposa Princesa Marie, 
juntamente com a Maritime and Polithec-
nic College (MARTEC).
  A recepção deles foi feita pelo 
Comodoro Paulo Fabiano, Vice-Como-
doro Dioclecio Dantas de Araujo e Con-
tra-Comodoro Vicente Arruda no Cais do 
Clube, antes de embarcarem para o jantar 
no navio. Também estiveram presentes o 
Cônsul Geral da Dinamarca Jens Olesen e 
o Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima 
Filho, representando a Marinha do Brasil.
  Antes de ser servido o jantar, a 
CEO da MARTEC Pia Ankerstjerne deu 
as boas-vindas a todos os convidados. Em 
seguida, o Cônsul da Dimanarca anun-
ciou o coral dinamarquês que se apre-
sentou para os presentes. Após, o Vice-
-Almirante da Marinha Wilson Pereira 
de Lima Filho proferiu algumas palavras 
sobre a boa relação entre os dois países e, 
finalizando os discursos da noite, o Prín-
cipe Joachim enalteceu a beleza do Rio de 
Janeiro dizendo que este foi o lugar mais 
bonito em que o navio já esteve ancorado.

Durante os Jogos Olímpicos do 
Rio, o Iate Clube teve a honra 
de ser o grande anfitrião das 
famílias reais da Dinamarca, 

Mônaco e Suécia. Foram mais de trinta 
eventos de diferentes estilos e configurações 
ao longo do mês de agosto. 
 Destaque para o serviço de gastronomia 
da equipe do restaurante, de eventos e demais 
departamentos do Clube. Confira um pouco 
do sucesso que foram estes eventos:

ANFITRIÃO DE REALEZASANFITRIÃO DE REALEZAS

Príncipe Herdeiro Frederik e sua esposa Princesa Mary

Navio Escola da Mrinha Dinamarquesa

Esposa do Comodoro Maria de Lourdes, Príncipe Joachim, 
Comodoro Paulo Fabiano, Princesa Marie e seus filhos 

Felix e Nikolai

Comodoro entrega presente ao Príncipe Joachim

Regente Phillip Faber recebe presente do Comodoro

Príncipe Joachim assina Livro de Presenças Ilustres do Clube 

Comodoro Paulo Fabiano, Contra-Comodoro Vicente Arruda e Vice-Comodoro Dioclecio 
Dantas de Araujo recepcionam o Príncipe Herdeiro Frederik, da Dinamarca
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Apresentação do Coral

 No dia seguinte ao jantar ser-
vido no navio, o Salão Marlin Azul 
recebeu a família real dinamarquesa, a 
Comodoria do Iate Clube e convidados 
para a belíssima apresentação do coral 
das meninas dinamarquesas.
  Ao final da apresentação, além 
da assinatura no livro de presenças ilus-
tres do clube, o Comodoro Paulo Fa-
biano e o Príncipe Joachim trocaram 
lembranças. O Comodoro também 
ofereceu de presente ao regente Phillip 
Faber, uma obra de arte representando o 
Pão de Açúcar, que o deixou encantado. 
Como retribuição, o clube rebeceu uma 
foto autografada do grupo. Após foi ofe-
recido um coquetel aos presentes.

Jantar de Gala

 No dia 13 de agosto a nossa 
Chef Lorena preparou um jantar para 
420 pessoas na Pérgula da Piscina. 
O prato principal foi um sucesso tão 
grande, que foi repetido por mais de 
100 convidados. 
 Toda a decoração foi pensada 
nas cores da bandeira da Dinamarca. 
Além deste jantar, o clube contou com 
a parceria da Cass Artes e Eventos, das 
irmãs Giovanna e Rossana Cassano, 
também responsável por toda decora-
ção e cerimonial dos demais eventos 
durante a Olimpíada. 
 Durante o jantar, um grupo 
musical tocou Bossa Nova e ao final, 
passistas e ritmistas da escola de samba 
Imperatriz Leopoldinense animaram a 
todos, inclusive o Príncipe Frederik.

MÔNACO

 A nossa equipe do restaurante 
foi um destaque nos eventos reais duran-
te as olimpíadas. Além de ter sido muito 
elogiada pelo príncipe da Dinamarca, o 
próprio recomendou nosso serviço de 
buffet ao príncipe de Mônaco. 
 O jantar foi servido em um apar-
tamento alugado na Barra da Tijuca pelo 
Cônsul de Mônaco no Brasil, Sr. Arnol-
do Wald e oferecido pelo príncipe Albert 

de Mônaco. Ao todo, foram 20 convida-
dos entre realezas de Mônaco, Dinamar-
ca, dirigentes do comitê olímpico francês 
e campeões olímpicos franceses.
 Segundo a Chef Lorena: “foi um 
jantar com comida bem brasileira. Fize-
mos desde bobó de lagosta, brigadeiro e 
até caipirinha”, atendendo ao pedido es-
pecial do Príncipe da Dinamarca.

SUÉCIA

 No dia 16 de agosto (apesar da 
seleção feminina de futebol da Suécia 
ganhar da seleção brasileira...) recebe-
mos o Rei Carlos XVI Gustavo e a Rai-
nha Silvia para um coquetel informal 
no Salão Nobre. 
 Foi servido um mix de comi-
dinhas internacionais com toque bra-
sileiro ao som de uma banda ao vivo 
tocando Bossa Nova em clima bem 
descontraído.
 Já no dia 18, um coquetel ao ar 
livre (no espaço da Capela do Clube) 
precedeu o jantar de gala servido no 
Salão Marlin. Novamente, estiveram 
presentes o Rei e a Rainha, além de em-
baixadores, autoridades, atletas e inte-
grantes da Comissão Olímpica Sueca.

Coral feminino da Dinamarca

Regente Phillip Faber recebe presente do Comodoro

Príncipe Joachim assina Livro de Presenças Ilustres do Clube 

Rei Carlos XVI Gustavo assina Livro de 
Presenças Ilustres do Clube Rainha Silvia e Rei Carlos XVI Gustavo da Suécia com 

o Comodoro Paulo Fabiano e Vice-Comodoro Dioclecio 
Dantas de Araujo

Apresentação do Coral
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Fixa
PROGRAMAÇÃO 

Setembro

CINEMA -  Todas as sextas e sábados às 20h e domingos às 17h,  
no Centro Cultural Gabriel Villela.
REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 19h30, 
no salão Marlin Azul
DUETO PAULO MIDOSI E HAROLDO CAZES - Todas as 
quintas-feiras às 19h, no Bar Temático. (Convidado especial uma 
vez por mês)
PIANISTA ARTHUR RICARDO BARREIROS CRUZ 
E SAXOFONISTA CARLOS ALBERTO DE MOURA - To-
das as quartas-feiras, das 19h às 23h, no Salão Ponto de Encontro.
KARAOKÊ DANÇANTE com o Trio Paulo Sá – 
Todas as sextas-feiras, das 20h às 24h, no Salão 470. 
NOITE DANÇANTE – Todas as terças-feiras, às 19h30, no 
Salão 470. Música ao vivo com o tecladista Paulo Sá.
MÚSICA AO VIVO - com o pianista Artur Barreiros.
Todas as sextas-feiras, das 19h30 às 23h, no Restaurante Star. 
NHOQUE DA FORTUNA - Todo dia 29 de cada mês, quando 
cair de terça a domingo, no Restaurante Star
AULAS DE TANGO -Todas as terças-feiras das 18h30 às 19h30, 
com a professora Cecília Salazar, no salão 470.
MISSA DOMINICAL - Todos os domingos, às 19h15, 
na Capela do ICRJ.

RECREAÇÃO INFANTIL

Tributos - Fátima Regina apresenta: “Minha praia é a Bossa” 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

29

20

Social &

Tributos - João Carlos Assis Brasil presta tributo ao Cinema 
Americano - No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

15

03

17

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

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

 Com seleção musical própria para o evento, a Banda “Swing O” 
animou o evento social no dia 23 de julho. O público jovem compareceu 
em peso e encheu a pista de dança num clima de muita descontração. 
 Outro ponto alto do evento foram as opções de lanches dispo-
níveis. Contamos com a presença do food truck Del Toro e da culinária 
japonesa do Mitsuba.

JOVENS NO BAR DOS PINGUINS 

17 Festa da Primavera - Show com a banda “Sigilo” 
Na Pérgula da Piscina, às 20h.

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Jr.
(Flautista e saxofonista). No Bar Temático, às 19h.
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GUESS CAMPEÃ! No dia 9 de julho (sábado), o 
ICRJ promoveu mais um Torneio In-
terclubes de Pesca de Cais com apro-
ximadamente 60 pescadores. Clubes 
convidados: FEPELERJ, Pampo Clu-
be de Pesca, Clube de Pesca Barra de 
São João, Gaivotas Clube de Pesca e 
Clube de Pesca Lobo do Mar. O Iate 
Clube participou com duas equipes, a 
ICRJ 1 e ICRJ 2. 
 O ICRJ sagrou-se campeão 
por clubes, masculino, feminino, 
sênior e vice-campeão no juvenil. A 
equipe masculina ICRJ 1 foi compos-
ta por Evandro Soares, Eduardo Elias 
e Lóris Lupetina.  Evandro se desta-
cou por ter sido o pescador que libe-
rou o maior número de peixes duran-
te o torneio, 62 peças. A ICRJ 2 ficou 
em 4º lugar com Raul Costa Pereira, 
Istvan Kasznar e Rodrigo Sacco. 
 A equipe feminina ICRJ 1 foi 
a campeã, representada por Izadora 
Lupetina, Lydia Andrade e Vera Ruiz. 

A ICRJ 2 com Lúcia Pedrosa, Barba-
ra Sacco e Márcia Mira ficou com o 
vice-campeonato.
 No sênior, Eliseu Soares Fi-
lho, Emídio Sacco e Carlos Alberto 
sagraram-se vencedores. Fechando 
os vitoriosos do torneio, tivemos a 

equipe campeã no juvenil com Flá-
vio Reis, João Carlos Kasznar e Lucca 
Domingues.
  Por fim, a cerimônia de pre-
miação e a confraternização entre os 
pescadores foram realizadas no Bar 
dos Pinguins.

Interclubes de Cais no ICRJ

PEIXES NO ARRAIÁ
 A 3ª Etapa do Torneio de Pesca de Cais foi realizada em 30 
de julho com o mar em ressaca que dificultou, mas não impossibili-
tou a pescaria. As crianças foram as primeiras a tomar conta do cais, 
quando o mar ainda oferecia condições seguras para a pescaria. 
 Na vez dos adultos a maré foi subindo aos poucos e, no 
final, a água chegou a alcançar o Bar dos Pinguins. Todavia, esse 
pequeno susto não atrapalhou a pescaria. 
 Na classificação feminina da etapa, tivemos: Isadora Lupe-
tina (1º lugar), Cecília Sacco (2º lugar) e Lydia Andrade (3º lugar). 
Já no masculino, tivemos: Lóris Lupetina (1º lugar), Rodrigo Sacco 
(2º lugar) e Raul Costa Pereira (3º lugar).
  Depois, todos se juntaram para uma festa julina organiza-
da pelo Departamento de Pesca. A confraternização contou com a 
colaboração da Assessora de Pesca de Cais, Lúcia Pedrosa, e da sócia 
Vera Ruiz, que ajudaram na montagem e decoração do evento. 
 As crianças se vestiram à caráter e curtiram uma grande fes-
ta, com direito a muitas brincadeiras e brindes.
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 Mais uma edição do Tor-
neio Open 25 chegou ao fim. No 
dia 16 de julho, a última etapa da 
competição sagrou a equipe Guess 
do Comandante Roni Argalji e tri-
pulação formada por Evandro So-
ares, Eliseu Soares Filho (Diretor 
de Pesca) e Alex Cerqueira como 
campeã suprema. 
 Ela levou o título do tor-
neio, venceu 3 das 4 etapas realiza-
das, ganhou o Torneio Onda Azul 
(premia a equipe com maior nú-
mero de espécies diferentes captu-
radas) e o Torneio Challeng Open 
25 (equipe que vence todos os 
confrontos no estilo “mata-mata” 
durante as etapas).  
 O vice-campeonato, com 
diferença de 15kg da equipe ven-
cedora, foi para a equipe Release 
do Comandante Alberto Quintaes 
e tripulação formada por Vicente 
Arruda (Vice-Comodoro), Eliseu 
Soares Neto e Flávio Reis. A equi-
pe Galática do Comandante Fer-
nando Almeida Neto, formada por 
Ricardo Pedrosa, João Franklin 
Neto, Antônio Carlos e Marcos 
Aurélio ficou com o 3º lugar.

GUESS CAMPEÃ!

PESCA - SETEMBRO 2016

Data Torneio Local
03 4ª etapa da Pesca de Cais ICRJ
17 5ª etapa da Pesca de Cais ICRJ
24 3º Open com Iscas Artificiais - 2ª Etapa ICRJ

 A Maior Peça do torneio foi 
uma Pescada Amarela pesando 8,2 
Kg., capturada pelo pescador Mar-
celo Magalhães da equipe Zorra.
 Na categoria Evolving, 
destinada às equipes em desen-
volvimento no torneio, a campeã 
desta edição foi a equipe Aversa do 
Comandante João Aversa.  Em 2º 
lugar ficou a equipe Colt do Co-

Equipe Guess - Eliseu Soares Filho (Diretor de Pesca), Evandro Soares, Roni Argalji e Alex Cerqueira

mandante Fábio Bergman e, em 
3º, a equipe Futuro da Pesca do 
Comandante Davi Quintela, com 
a garotada que deu muito trabalho 
aos marmanjos.
 Na chegada ao Clube, os 
participantes ganharam brindes e 
confraternizaram com a tradicio-
nal choppada na parte superior do 
Convés.
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 O dia 18 de agosto de 2016 ficará marcado na memória dos brasileiros 
amantes da vela. Kahena Kunze e Martine Grael conquistaram a tão sonhada 
medalha de ouro olímpica velejando em casa pela classe 49er FX em uma regata 
com muita emoção. 
 Foi a primeira vez da dupla e da classe 49er em edições olímpicas. Antes 
do ouro, Martine e Kahena venceram o campeonato mundial em 2014 e ga-
nharam o primeiro evento-teste da Olimpíada. Em 2015, faturaram o segundo 
evento-teste e perderam o mundial na regata de medalha para as italianas. 
 Este ano Kahena e Martine ficaram em sexto lugar no mundial que foi 
vencido pelas espanholas Echegoyen e Betanzos. Em toda a trajetória da dupla, 
elas subiram 25 vezes no pódio em 33 competições disputadas.
 O equilíbrio era tanto entre as quatro finalistas, que todas chegaram à 
“regata de medalha” empatadas, com chance de título. Com 48 pontos perdidos 
na classificação final e dois segundos na frente das neozelandesas, as meninas do 
Brasil marcaram seus nomes na história brasileira da vela olímpica. A prata ficou 
com a dupla da Nova Zelândia, Alex Maloney e Molly Meech, que perderam 51 
pontos, e o bronze para as dinamarquesas Jena Hansen e Katja Steen Salskov-
-Iversen, com 54 pontos perdidos.

MENINAS
DE OURO

Martine e Kahena exibem suas medalhas de ouro.
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 O diretor de Vela Ricardo 
Baggio destaca que a conquista só foi 
possível devido à uma aposta arrisca-
da da dupla. Através do conhecimen-
to das águas da Baía de Guanabara e 
de um feeling em optar pelo lado es-
querdo, enquanto o resto da flotilha 
ia pelo lado direito da raia. A estra-
tégia foi perfeita e elas assumiram a 
liderança. Ele ainda brincou que essa 

final do 49er FX “foi uma regata com 
muita emoção, e o final não podia ter 
sido melhor”.
 Para comemorar, parentes e 
amigos não conseguiram se conter e 
entraram na água para um abraço co-
letivo nas campeãs. Na saída do mar, 
o público, parentes, amigos e volun-
tários carregaram o barco com as duas 
em cima vibrando muito pela vitória. 

 Antes da cerimônia de entrega 
das medalhas, Kahena gravou um ví-
deo (assista no site/facebook do ICRJ) 
de incentivo para a flotilha de Opti-
mist do ICRJ. A medalhista de ouro 
se coloca à disposição para ajudar e 
incentivar os jovens velejadores, para 
que eles possam se espelhar nessa con-
quista para se dedicar cada vez mais à 
vela como um esporte de competição.

Amigos e familiares comemoram a vitória na água.

2º lugar - Alex Maloney e Molly Meech, Nova Zelândia, 1º lugar - Martine Grael e Kahena Kunze, 
3º lugar - Jena Hansen e Katja Steen Salskov-Iversen, Dinamarca

Martine e Kahena nos braços do povo.Velejadoras comemoram a vitória com o público
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 No dia seguinte ao ouro inédito con-
quistado por Kahena Kunze e Martine Grael 
na classe 49er FX, o Iate Clube do Rio de 
Janeiro ofereceu uma festa para elas e para 
os velejadores do Time Brasil. O evento foi 
em comemoração à bela participação desses 
atletas na edição dos Jogos Olímpicos do Rio 
2016.
  A Pérgula da Piscina recebeu mais de 
mil pessoas que tiveram a oportunidade de 
curtir junto com as meninas de ouro da vela 
em momento de muita alegria. A todo mo-
mento elas eram requisitadas para tirar fotos, 
todos queriam uma selfie com as medalhistas. 
Os totens em tamanho real dos atletas tam-
bém fizeram sucesso com os convidados.
 No palco, o Diretor de Vela Ricardo 
Baggio assumiu o microfone e destacou além 
do ouro olímpico no 49er FX, a participação 
dos velejadores representantes do ICRJ e dos 
demais que defenderam a bandeira do Bra-
sil nesta Olimpíada. Junto com ele, também 
recebendo os velejadores, estavam o Contra-
-Comodoro Vicente Arruda, Guilherme 
Born, Fernando Madureira e o Vice-Presi-
dente do Conselho Deliberativo Hélio Lyra 
Jr. 
  Foram chamados à frente do palco 
Henrique Haddad, Jorge Zarif, Marco Grael, 
Gabriel Borges, Robert Sheidt, Samuel Al-
brecht, Isabel Swan além de Kahena e Marti-
ne. No final, as meninas de ouro agradeceram 
a torcida de todos e, em especial, ao apoio do 
técnico Javier Torres. 
  No momento singelo da noite, a 
pequena Maria Clara Soares entregou um 
desenho da medalha de ouro com o nome 
“Kahena” e outro “Martine”, que ficaram 
bem emocionadas com o gesto.
 Depois do momento “homenagem” 
da noite, a pista de dança lotou ao som do 
bloco Sargento Pimenta e DJ, até de manhã.

Festa da vitória!Festa da vitória!

Jorge Zarif, Henrique Haddad, Marco Grael, Técnico Mario Tinoco, Bimba, Isabel Swan 
e Samuel Albrecht

Martine e Kahena recebendo flores do Contra-Comodoro Vicente 
Arruda e do Vice-Presidente do Consleho Hélio Lyra Jr

Kahena Kunze



15Vela &

Festa da vitória!Festa da vitória!

Martine Grael, Kahena Kunze e o técnico delas Javier TorresMartine e Kahena com Darke de Mattos e Jorge Carneiro

Kahena com a garotada da Flotilha de Optimist do ICRJ Martine Grael, Kahena Kunze e Robert Sheidt

VELA - SETEMBRO 2016

Data Regata Classes
10 Regata 6 horas da Baia de Guanabara Snipe
11 Regata 6 horss da Baia de Guanabara Optimist

15 a 18 Campeonato Brasileiro (Cabo Frio) Star
24 Regata Axel Von Lachmann Star
24 Regata Rei Olav Monotipos

24, 25, e 
01,02/10

Campeonato Estadual HPE e 420

25 Regata Rei Olav Oceano
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Ter uma Olimpíada “em casa” já é um privilégio para qualquer cidadão, imagine então para um atleta! 
Foi isso que aconteceu mês passado no Rio de Janeiro para nossos velejadores.

 Além da merecida medalha de ouro no 49er FX para Kahena Kunze e Martine Grael, confira 
como foi a o desempenho dos outros velejadores representantes do ICRJ nas demais classes participantes:

BALANÇO PÓS RIO 2016

 Nossa representante na classe RS:X Feminina, a bi-
campeã pan-americana Patrícia Freitas participou da sua tercei-
ra olimpíada e manteve uma regularidade no seu desempenho. 
 Após 12 disputas, ela terminou com o 8º lugar na clas-
sificação geral. Patrícia chegou a vencer uma das baterias ao 
longo da disputa e figurou até em 5º geral temporariamente.
 O 8º lugar é sua melhor posição em Olimpíadas, de-
pois de ser 18° em Pequim (2008) e 13° em Londres (2012). 
Aos 26 anos, a velejadora pensa em continuar lutando para 
defender o Brasil em Tóquio.

 O campeão mundial da classe em 2013, o vele-
jador Jorge Zarif, conseguiu igualar o melhor resultado 
do Brasil na história da classe Finn em Jogos Olímpicos. 
Após a regata da medalha ele terminou a competição em 
4º lugar na classificação geral.
 Zarif teve uma excelente evolução nos Jogos Rio 
2016, pois em Londres (2012) ele ficou com a 20ª colo-
cação. Desta vez, ficou apenas a uma posição de subir ao 
pódio. “Foi uma participação boa. Fico feliz por ter feito 
o meu melhor e ter tido condições muito boas de ter um 
resultado positivo”, disse Zarif.

 Estreando em Jogos Olímpicos, o campeão mundial 
em 2011 e ouro no Pan-Americano de Guadalajara, Gabriel 
Borges (que faz dupla com Marco Grael) ficou em 11º lugar na 
classificação geral.
  A dupla manteve uma constância durante todo even-
to, mesmo tendo competidores de alto nível na modalidade.

 Fazendo estreia em Olimpíadas, a dupla de vele-
jadores Bruno Bethlem e Henrique Haddad finalizou a 
competição em 23º lugar na classificação geral. O melhor 
resultado dos velejadores foi a 9ª colocação na 7ª regata dos 
Jogos Olímpicos, realizada no dia 14 de agosto.

PATRÍCIA FREITAS - RS:X FEMININA JORGE ZARIF - FINN

GABRIEL BORGES - 49ERBRUNO BETHLEM  E HENRIQUE HADDAD 
470 MASCULINO
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 A 43ª Semana de Vela de Ilhabela para Mo-
notipos e Oceano foi realizada entre os dias 1º e 9 de 
julho pelo Yacht Club Ilhabela, em SP. A competição 
contou com a participação de 136 barcos divididos 
em 13 classes de vários estados do Brasil.
 Na classe Star, que participa da competição 
desde 2013, Jorge Zarif (ICRJ) e Arthur Lopes ven-
ceram cinco das seis regatas disputadas e ficaram com 
a vitória da prova. Em anos anteriores, os consagra-
dos Robert Scheidt e Lars Grael também já marcaram 
seus nomes no pódio.
 Na ORC e RGS resultado final não foi defi-
nido tão fácil assim. Estas categorias têm barcos dife-
rentes entre si e precisam de uma fórmula para calcu-
lar o vencedor, em função da revisão dos resultados, 
houve demora na divulgação do campeão. 
 Depois de muita recontagem, o título da 
ORC ficou com o Miragem (ICRJ), que somou 37 
pontos em nove regatas (três a mais do que San Chi-
co 3, de Francisco Freitas). O comandante Paulo Ro-
berto Freire recebeu a notícia da vitória por telefone, 
quando ele e sua tripulação jantavam em um restau-
rante em Ilhabela. ‘’Ficamos surpresos com a notícia. 
A gente já estava contente por ter vencido a ORC B 
e com o segundo no geral. Foi uma conquista muito 
importante para a gente, pois a tripulação é eclética 

- formada por catarinenses, gaúchos e cariocas - e muito boa. Fomos 
campeões da regata mais importante do Brasil, com barcos competiti-
vos e rápidos na raia’’.
 Na classe IRC Geral, o campeão foi definido pelo critério de 
desempate (número de vitórias). O Rudá (Guilherme Hernandez) le-
vou a melhor, conquistando a 1ª colocação sobre o Asbar IV (Jonas 
Penteado), que acabou ficando com a 2ª. Os vencedores contaram 
com o reforço de Ernesto Breda, um dos ícones da vela oceânica na-
cional, para vencer três das nove regatas, contra apenas uma do vice. 
‘’Não velejava desde 2013, quando disputei o Mundial de ORC com 
o Touché. Foi bom voltar para a Semana de Vela e rever os amigos’’, 
disse Ernesto Breda.

Equipe Miragem em Ilhabela.

ICRJ NO PÓDIO EM ILHABELA
Jorge Zarif na Star e o barco Miragem na ORC, 

representantes do ICRJ, sobem ao pódio em Ilhabela

Vela &

 Um dos eventos mais impor-
tantes do calendário anual, a Semana 
Internacional de Vela realizada de 11 
a 22 de julho, reuniu 174 barcos, 251 
velejadores de 50 países, um número 
inédito no Brasil. Essa participação ma-
ciça de grandes nomes da Vela mundial 
serviu como uma prévia da Olimpíada 
do Rio, realizada em agosto. 

SEMANA INTERNACIONAL DE VELA
  “Em 2015 o evento foi dis-
putado logo após o Pan e tivemos 
a participação de 230 atletas, mui-
tos ainda não classificados para os 
Jogos. Este ano, com a proximida-
de da Olimpíada do Rio, a quanti-
dade de atletas olímpicos foi ainda 

maior”, Kadu Baggio, Diretor de Vela 
do ICRJ.
 A competição foi dividida em 
três fases, durante 12 dias. Os primei-
ros a irem para a água foram os 49er, 
49erFX e RS:X masculino e feminino. 
No 49er FX, a dupla Martine Grael e 
Kahena Kunze terminaram em 4º lugar.

 Depois foi a vez do Laser Ra-
dial, Standard, Nacra 17 e Finn. No La-
ser Std. Robert Sheidt venceu a compe-
tição. Já na classe Finn, Jorge Zarif ficou 
com o vice-campeonato, perdendo para 
o neozelandês Joel Junior.
 No último dia de competição, 
na classe  470 (masculino e feminino) 
a vitória ficou com a dupla russa Alisa 
Kiriluk e Luidmila Amitnieva. As bra-
sileiras Fernanda Oliveira e Ana Bar-
bachan ficaram em 3º geral, enquanto 
Henrique Haddad e Bruno Bethlem 
terminram em 7º lugar geral.
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 Agora você não tem mais desculpa para não se 
exercitar. A “Pista de cooper caminhando e conversando” 
tem 700m ao longo do Cais, do farol vermelho até o han-
gar 6, totalizando 1.400m (ida e volta).
 Segundo Armando Filardi, Assessor da Comodoria 
para Assuntos do Departamento Médico e idealizador do 
projeto “Iate com Saúde” que mensalmente traz um espe-
cialista para palestrar e interagir com os sócios sobre diver-
sos temas relacionados à saúde, esta pista é uma maneira de 
ter em seu cotidiano uma “dose salutar” de exercício físico.
 Além de ser agradável poder praticar exercício em 
local seguro e com um belo visual, não é necessário ne-

Caminhando e conversando
Você sabia que o Iate Clube possui uma pista de caminhada ao longo do Cais? 

 A ciência tem demonstrado 
armas fundamentais para ganhar a 
corrida contra os transtornos físicos 
e mentais que acometem pessoas de 
várias idades, no mundo atual. Um 
comportamento baseado em afeto, 
exercício intelectual e físico dimi-
nui a probabilidade de adquirirmos 
doenças ao longo de nossas vidas.
 Apostar no que você faz 
bem, manter pessoas queridas por 
perto, cultivar relação de intimida-
de, namorar, cuidar de animais, se 
divertir, falar mais de um idioma, 
não deixar de aprender coisas novas 
e, sempre que possível, caminhar!
 Ironicamente, um provér-
bio tibetano diz: “Sorte daqueles 
que não têm de morrer”. Já que o 
fim é inevitável, tomo a liberdade 
de dizer: “teríamos sorte se não ti-
véssemos de envelhecer”. A verda-
de é que ansiamos em viver mais. 
O problema é que com o aumento 
dessa expectativa chegam também 
os desgastes impostos pelo tempo.

 O projeto “late com Saúde” 
é um arsenal de informação com a 
finalidade de oferecer maneiras para 
que cada um possa enfrentar os 
problemas que nos ameaçam diu-
turnamente. Lembro ainda que “o 
bem-estar é uma construção diária” 
e que a felicidade e saúde passam a 
ser escolhas que demandam ações 
trabalhosas.
 Nosso projeto existe há 
quatro anos. Ele visa oferecer ao 
quadro social: vacinação anual, 
palestras mensais versando sobre 
temas de saúde mental e somática 
e incentivo ao exercício físico com 
a pista de cooper ao longo do cais 
do clube. Vale ressaltar o funciona-
mento do posto médico diariamen-
te das 9h às 19h. Todos os profis-
sionais foram treinados pelo grupo 
médico do Corpo de Bombeiros e 
são especializados em atendimentos 
de emergências cardiopulmonar e 
acidentes.

nhum investimento financeiro. Basta o traje que preferir  e 
força de vontade! Segundo Dr. Filardi, a atividade física re-
gular moderada, como uma caminhada ou corrida, estimula 
e mantém a saúde do corpo.
 Além disso, a ciência comprova que a atividade físi-
ca não fortalece apenas o coração e outros músculos do cor-
po, mas também beneficia a capacidade mental dos adultos 
e o desenvolvimento nas crianças. Uma forte aliada no declí-
nio cognitivo causado pela idade avançada e uma excelente 
maneira de combater a depressão, entre outros benefícios.
 Venha conheçer nossa pista e inicie hoje mesmo seu 
cooper no ICRJ!

Dr. Armando Filardi

O BEM-ESTAR É UMA CONSTRUÇÃO DIÁRIA

“Um comportamento 
baseado em afeto, 

exercício intelectual 
e físico diminui a 
probabilidade de 

adquirirmos doenças 
ao longo de nossas 

vidas.”
Assessor da Comodoria para 

assuntos do Departamento Médico

Por Dr. Armando Filardi
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1-MARÉ 
DE SORTE!
Maré subiu e Isadora 
Lupetina conseguiu 
pescar na poça

2-CURTINDO 
UM SOM
Arthur Felicissimo 
Wolszczak e sua 
flauta imaginária.

3-OLHA O 
FLASH
Fernando Sesto, 
Alessandra Sesto, 
Cristiane Vianna, 
Cristina Madureira 
e  Juliana Lyra

4-CAMPEÃ DE
FOFURA 
Marcelo Gerbasi 
e a filha Mariana 
Gerbasi

5-NEW LOOK
Carlos Henrique 
e suas sugestões 
de presente para a 
família

3

4 5

2

Gente &
1



20

VIVER SEM 
ENDEREÇO
DIA: 02/09 – 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Jen-
nifer Connelly, 
Anthony Mackie, 
Alok Tewari, 
2016(EUA), 
105min - 
Drama(12anos).  

Dois moradores de rua, Tahir e Hannah, vi-
vem em Nova York rodeados por perigos e 
incertezas. Tahir e Hannah encontram um 
no outro consolo e forças e, aos poucos, con-
tam como foram parar nesta situação de di-
ficuldades. Juntos, eles percebem que podem 
reconstruir suas vidas.
 

INVASÃO A 
LONDRES
DIA: 03/09 - 
SÁBADO
ELENCO: 
Gerard Bu-
tler, Aaron 
Eckhart, Mor-
gan Freeman, 
2016(EUA, In-
glaterra), 99min 
- Ação(12anos).

A trama começa em Londres, quando o 
Primeiro Ministro britânico morre em cir-
cunstâncias misteriosas. Seu funeral, cercado 
do maior e melhor sistema de segurança do 
planeta, obviamente é um evento obrigató-
rio para todos os principais líderes do mun-
do ocidental. No entanto, o evento acaba se 
tornando a ocasião ideal para o assassinato 
dessas figuras públicas. Apenas três pessoas 
têm esperança de interromper a tragédia: o 
presidente dos Estados Unidos, o chefe do 
seu serviço secreto e uma agente do MI-6, o 
Serviço Secreto britânico, que não confia em 
absolutamente ninguém.

FOGO NO 
MAR
DIA: 04/09 - 
DOMINGO
ELENCO: 
desconhecidos, 
2016(Itália, 
França), 109min 
- Documentário 
(Livre). 

O documentário captura a vida da ilha ita-
liana de Lampedusa. Na costa sul da Itália, 
o local se tornou linha de frente na crise de 
imigração da Europa. O local virou manche-
te mundial nos últimos anos. Foi o primeiro 
porto de escala para centenas de milhares de 
imigrantes da África e do Oriente Médio, 
que tentam fazer uma nova vida no conti-
nente europeu.

NOSSA IRMÃ 
MAIS NOVA
DIA: 09/09 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Ha-
ruka Ayase, Ma-
sami Nagasawa, 
Kaho, 2016(Ja-
pão), 125min - 
Drama(12anos).

Três irmãs, Sachi, Yoshino e Chika, vivem 
juntas em uma linda casa que pertence à 
família há anos, na cidade de Kamakura. 
Quando o pai delas, ausente nos últimos 15 
anos, morre, elas decidem ir ao seu enterro. 
Lá conhecem a sua meia-irmã Suzu, uma 
tímida adolescente na qual elas se apegam 
muito rápido. Elas convidam Suzu para ir 
morar com elas, e quando o convite é aceito, 
uma nova vida de descobertas e alegrias co-
meça para as quatro irmãs.

VOANDO ALTO
DIA: 10/09
SÁBADO
ELENCO: Taron 
Egerton, Hugh 
Jackman, Chris-
topher Walken, 
2016(Inglaterra, 
EUA, Alemanhã), 
105min - Comé-
dia Dramática 
(12anos).

Taron Egerton estrela junto ao indicado ao 
Oscar, Hugh Jackman, este filme cativante e 
inspirador, baseado em fatos reais. Egerton 
interpreta Eddie “The Eagle”, um desajeita-
do, mas corajoso esquiador que nunca dei-
xou de acreditar na sua capacidade, mesmo 
com a desconfiança de um país inteiro. Com 
a ajuda de um treinador rebelde e carismáti-
co, esse atleta vira-lata irá ganhar os corações 
dos fãs pelo mundo todo com uma apresen-
tação inesquecível nos Jogos Olímpicos de 
Inverno de Calgary, em 1988.

O BRILHO DA 
VIDA
DIA: 11/09 
DOMINGO
ELENCO: 
Connie Nielsen, 
Aidan Quinn, 
John Bell (II), 
2009(Canadá, 
Irlanda), 100min 
- Drama(12anos).

O casal Marie e Alec decide adotar o pequeno 
Tomas, um garoto tímido e com dificuldades 
de inserção social. Eles levam o filho para o 
litoral da Inglaterra, onde ele aprende aos pou-
cos a lidar com a natureza e com os outros ga-
rotos de sua idade. No entanto, embora Marie 
seja caridosa e paciente, Alec não consegue es-
conder a decepção de ter adotado um menino 
tão introspectivo. A vida de Tomas muda no 
momento em que ele encontra uma foca em 
perigo, e tem a oportunidade de salvá-la.

PROGRAMAÇÃO DE SETEMBRO
Sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcellos

Cinema &

*Sujeita a alterações

*
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milagroso nascimento. Com a morte do Rei, 
eles resolvem voltar para sua terra natal, Na-
zaré, sem saber que o herdeiro do trono está 
determinado a matar Jesus. Ao mesmo tem-
po, Jesus descobre a verdade sobre a sua vida.

O HOMEM 
QUE ELAS AMA-
VAM DEMAIS
DIA: 25/09 
DOMINGO
ELENCO: 
Guillaume Canet, 
Catherine Deneu-
ve, Adèle Haenel, 
2015(França), 
116min - 
Drama(16anos).

Nice, 1976. Renée Le Roux é a dona do Pa-
lais de la Méditerranée, o último casino da 
Riviera Francesa que ainda não foi tomado 
pelo poderoso mafioso Fratoni. Renée faz o 
que pode para enfrentar seu poderoso rival, 
até que sua filha Agnès se apaixona por Mau-
rice, o conselheiro financeiro da família que 
é ligado ao inimigo. Baseado em fatos reais.

Mais uma belíssima atuação da Deusa do ci-
nema francês Catherine Deneuve.

CAPITAL 
HUMANO
DIA: 30/09
SEXTA-FEIRA
ELENCO: 
Valeria Bruni 
Tedeschi, Fabrizio 
Bentivoglio, 
Valeria Golino, 
2016(Italia), 
110min - 
Drama(16anos).

Um ciclista é atropelado na véspera da noi-
te de Natal. O motorista do carro foge sem 
prestar socorro à vítima. O ciclista é levado 
para o hospital. Ele está a beira da morte e 
duas famílias muito conhecidas na cidade são 
acusadas de envolvimento no caso criminoso.

Ao sair da prisão, a doutora Nise da Silveira 
volta aos trabalhos em um hospital psiqui-
átrico, no subúrbio do Rio de Janeiro e se 
recusa a empregar o eletrochoque e a lobo-
tomia no tratamento dos esquizofrênicos. 
Isolada pelos médicos, resta a ela assumir o 
abandonado setor de Terapia Ocupacional, 
onde dá início a uma revolução regida por 
amor, arte e loucura.

MILAGRES DO 
PARAISO
DIA: 23/09  
SEXTA-FEIRA
ELENCO: 
Jennifer Garner, 
Kylie Rogers, 
Martin Hender-
son, 2016(EUA), 
99min - 
Drama(12anos).

O filme se baseia na história incrível da famí-
lia Beam. Quando Christy descobre que sua 
filha de 10 anos, Anna, tem uma doença rara 
e incurável, ela passa a atuar veementemente 
pela recuperação da filha, procurando uma 
solução. Depois que Anna sofre um acidente 
misterioso, um milagre extraordinário se re-
vela na sequência de seu resgate dramático, 
deixando os especialistas perplexos, a família 
recuperada e toda a comunidade motivada.

O JOVEM 
MESSIAS
DIA: 24/09 
SÁBADO
ELENCO: Adam 
Greaves-Neal, Sara 
Lazzaro,Vincent 
Walsh, Sean Bean, 
2016(EUA), 
102min - 
Drama(Livre).

Aos sete anos, Jesus vive com sua família em 
Alexandria, Egito, onde eles fugiram para 
evitar o massacre de crianças pelo Rei Hero-
des de Israel. Jesus sabe que seus pais, José e 
Maria, mantêm segredos sobre seu nascimen-
to e o tratamento que o faz diferente de ou-
tros garotos. Seus pais, porém, acreditam que 
ainda é cedo para lhe contar a verdade de seu 

A OVELHA 
NEGRA
DIA: 16/09 
SEXTA-FEIRA 
ELENCO: Sigu-
rour Sigurjóns-
son, Theodór Jú-
líusson, Charlotte 
Boving, 2016(Is-
lândia), 92min - 
Drama(12anos). 

Em um tranquilo vale de fazendas agrícolas 
na Islândia, dois irmãos que não se falam há 
40 anos precisam se unir para salvar o que há 
de mais valioso para eles: suas ovelhas. 
A produção venceu o prêmio de Melhor Fil-
me da mostra paralela “Um Certo Olhar”, do 
Festival de Cannes 2015 e foi o representante 
da Islândia para o Oscar 2016 como melhor 
filme estrangeiro. 
“Maravilhosamente irônico, tocante, bonito 
e comovente”.

O MAIOR AMOR 
DO MUNDO
DIA: 17/09 
SÁBADO
ELENCO: Julia 
Roberts, Jennifer 
Aniston, Kate Hu-
dson, 2016(EUA), 
119min - 
Comédia(12anos).

O filme é uma celebração de mães de todos 
os tipos, onde quer que estejam. A história 
conta o que acontece quando três gerações 
de mães e filhas se reencontram nos dias que 
antecedem o Dia das Mães. Muitas risadas, 
lágrimas e, claro, muito amor de mãe. 
É um verdadeiro festival de grandes talentos.

NISE 
O CORAÇÃO DA 
LOUCURA
DIA: 18/09 
DOMINGO
ELENCO: Glória 
Pires, Simone Ma-
zzer, Julio Adrião, 
2016(Brasil), 
108min - Drama 
Biográfico(12anos). 

Cinema &



22 Edn &

IATE NEWS

 Em julho, o Iate Clube passou por uma modernização de todo sis-
tema de segurança eletrônica.
 Houve substituição de todas as câmeras analógicas por câmeras di-
gitais, que geram imagens de melhor qualidade, em full HD, com visão 
noturna e de longo alcance. Outra mudança foi a reestruturação da Sala de 
Monitoramento, acarretando em uma melhora expressiva no uso da ferra-
menta pela equipe de vigilância patrimonial. Com essas novidades, houve 
certamente um aumento relevante na proteção do Patrimônio do ICRJ.
 Vale ressaltar que todas as mudanças realizadas para a implementa-
ção deste novo sistema tiveram apoio da equipe de manutenção do Clube e 
foram obtidas sem alteração dos valores investidos mensalmente pelo Clube 
para este serviço. 

NOVO SISTEMA DE 
MONITORAMENTO DO ICRJ

CURSOS

VELA:
Optimist (8 a 14 anos);
Laser/Dingue (a partir de 14 anos); 
420 (depois de ter passado pelos níveis de Laser/Dingue); 
Windsurf (a partir de 10 anos); 

INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 5 anos); Sexta-Feira 
Turmas previstas para iniciar no dia 2 de setembro.
• 1 turma na parte da manhã: das 9h às 10h40
• 1 turma na parte da tarde:  das 14h20 às 16h00 
(confirmada)

Iniciação à vela (6 a 7 anos, depois de ter passado pelo 
nível fundamental); 

NAVEGAÇÃO: 
Motonauta
Arrais Amador 
Mestre Amador 
Capitão Amador
Previsão do Tempo 
GPS 

RENOVAÇÃO: Carteira de Arrais, Mestre e Capitão 
Amador junto a Capitania dos Portos para Sócios e 
convidados.

PISCINA:
Natação Infantil na parte da manhã – Idade (3 a 12 anos);
Natação Infantil na parte da tarde – Idade: (4 a 14 anos);
Nado Sincronizado na parte da manhã – Idade (6 a 12 anos).

Vem remar!
Pacotes com aulas de Stand Up – Paddle.

Mente Sã – Corpo São.
Aulas de Yoga

As inscrições para os cursos de Vela-EDN para o 2º Semestre de 2016 
continuam abertas até o final de setembro!
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 5.284.632,37 Fornecedores 1.479.593,70
Contas a receber - sócios 5.028.497,86 Adiantamentos para eventos sociais 954.746,10
Outras contas a receber 1.964.685,03 Salários e encargos a pagar 2.352.321,03
Estoques 704.324,40 Impostos e taxas a recolher 708.276,62
Adiantamentos 333.279,64 Outras contas a pagar 100.836,56
Outros ativos circulantes 488.554,63

13.803.973,93 5.595.774,01
Não Circulante Não Circulante
Processos judiciais Cedae 9.243.092,25 Processos judiciais Cedae 9.243.092,25        
Processos judiciais 686.153,22 Provisão para contingências 2.875.237,52

9.929.245,47 12.118.329,77
Investimentos eventuais 267.191,07 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 745.533,94 Patrimônio social 40.436.456,33
Imobilizado 39.903.564,44 Reservas livres 185.921,41

40.916.289,45 Reservas vinculadas 3.310.183,15
Reservas patrimoniais 2.116.050,77
Superávit/(Déficit) do exercício 886.793,41

46.935.405,07
TOTAL DO ATIVO 64.649.508,85 TOTAL DO PASSIVO 64.649.508,85

RECEITAS R$ DESPESAS R$

Clube 10.223.476,02 Clube 9.227.089,09
Restaurante 3.693.290,32 Restaurante 3.814.956,51
Convés 532.528,90 Convés 520.456,23
TOTAL DAS RECEITAS 14.449.295,24 TOTAL DAS DESPESAS 13.562.501,83

Abril de 2016 2,54 Outubro de 2016
Maio de 2016 2,62 Novembro de 2016
Junho de 2016 2,47 Dezembro de 2016
Julho de 2016 Janeiro de 2017
Agosto de 2016 Fevereiro de 2017
Setembro de 2016 Março de 2017

ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.646.654/0001-46

Balancete Sintético - junho/16

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR A JUN 2016

2016 2015 2016 x 2015
CLUBE 258.213,45 208.113,01 50.100,44
RESTAURANTE -129.299,01 3.364,94 -132.663,95 
CONVÉS -9.511,38 -1.026,33 -8.485,05 
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS 119.403,06 210.451,62 -91.048,56 

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS * 370.000,00R$       361.000,00R$       9.000,00R$         

RESULTADO OPERACIONAL -250.596,94 -150.548,38 -100.048,56 

2016 2015 2016 x 2015
CLUBE 996.386,93 1.118.841,53 -122.454,60 
RESTAURANTE -121.666,19 -3.620,90 -118.045,29 
CONVÉS 12.072,67 25.659,30 -13.586,63 
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO 886.793,41 1.140.879,93 -254.086,52 

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS * 970.000,00R$       955.000,00R$       15.000,00R$       

RESULTADO OPERACIONAL -83.206,59 185.879,93 -269.086,52 
* Receitas de concessionárias, aluguéis de dependências sociais e taxa de transferência de títulos.

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL ACUMULADO EM 30 DE JUNHO DE 2016 E 2015

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 JUNHO DE 2016 E 2015




