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a capa deste mês des-
tacamos a participa-
ção da equipe Saravah 
do Comandante Pier-
re Joullié na regata 

Cape2Rio 2017 representando o ICRJ. 
Saiba como foi o dia a dia da equipe 
nesta travessia. Também falamos sobre 
a regata em si, dos vencedores e da ani-
mada Cerimônia de Premiação na Pér-
gula da Piscina no final de janeiro.
 Além dela, tivemos a Copa 
Snipe com vitória da 
dupla Mario Tinoco e 
Alexandre Muto. No 
dia 28 de janeiro, a tra-
dicional Regata Kurt 
Jurgen reuniu 23 bar-
cos da classe Dingue. 
No dia 29, mais uma 
vez os Dingues foram 
para água, mas dessa 
vez na Regata Lorenzo, 
que completou sua oi-
tava edição.
 Em águas es-
trangeiras, tivemos 
mais dois ouros con-
quistados na Copa do 
Mundo de Vela em 
Miami: um no 49er FX com a dupla 
Martine Grael e Kahena Kunze e outro 
na Finn com Jorge Zarif. Já em Môna-
co, o Manda-Chuva foi o campeão na 
33º Primo Cup pela classe J70.
 Os Torneios de Pesca iniciaram 
o ano na subsede de Cabo Frio com o 
Cabo Frio Marlin Invitational nos dias 
20 e 21 de janeiro, durante o feriado 
de São Sebastião. No dia 28, aconteceu 
o Torneio Open 27,5 com vitória da 
equipe Miss Carol/Potoca do Coman-
dante Antônio Carlos Bento Ribeiro.
 Começando o mês de feverei-
ro, no dia 04, tivemos o Torneio Bruno 

Hermanny de Caça Submarina e o Tor-
neio de Encerramento da Pesca Oceâ-
nica 2016/2017, que sagrou a equipe 
Picante do Comandante Luis Carlos 
Bulhões como vencedora.
 Ainda sobre assuntos relaciona-
dos à Pesca, temos a seção “Vida Vivi-
da” contando um pouco da história do 
veterano pescador Fernando Pedrosa e 
sua equipe Ponta Negra que há muitos 
anos participa regularmente dos Tor-
neios promovidos pelo Clube.

 Em eventos, temos a chamada 
para a Festa de Aniversário do ICRJ, 
que acontecerá no dia 25 de março na 
Pérgula da Piscina, em comemoração 
ao 97º aniversário de sua fundação. Já 
para os adolescentes, dia 11 de março 
vai rolar a segunda edição da festa “So-
cial no Pinguim” com apresentação da 
banda “Easy MacLovin”.
 Ainda sobre o público jovem 
do ICRJ, foi realizado no dia 02 de fe-
vereiro o Torneio Jovem de Bilhar, que 
reuniu a garotada em uma disputa bem 
animada. Rodrigo Luz foi o campeão, 
seguido por Felipe Toledo.

 No restaurante, o Festival de 
Comida Mediterrânea fechará o mês 
das comemorações no dia 30 de março 
com gastronomia e música típica com a 
cantora Karina Duque Estrada e convi-
dados no Salão Star.
 Na página Iate News, informa-
mos a vinda do Banco Bradesco com 
um posto de atendimento dentro do 
Clube até o final do mês. Também so-
licitamos que todos os sócios façam o 
recadastramento. Em poucos minutos 

o sócio atualiza seus 
dados na Secretaria do 
Clube.
     Listamos e damos 
boas-vindas aos novos 
associados do ICRJ em 
listagem por ordem al-
fabética. Falando sobre 
novos sócios, a Como-
doria está lançando o 
“Projeto Filho/Neto” 
onde colocará uma 
quantidade limitada 
de títulos à venda para 
sócios proprietários 
que desejarem doar aos 
seus filhos ou netos. 
Uma maneira de con-

tinuar a tradição.
 Em Cabo Frio, ainda no mês 
de janeiro foram inaugurados os novos 
quartos da subsede. Atualmente, temos 
ao todo 20 suítes disponíveis para hos-
pedagem. Já na subsede de Angra dos 
Reis, foi instalado um sistema de auto-
mação que controla a água provenien-
te do novo poço será monitorado pela 
DIRMAN. Já na Urca, a Diretoria de 
Sede faz um apelo para que todos co-
laborem denunciando o abandono de 
felinos na sede do ICRJ.  

Boa leitura!

N
Fique por Dentro...
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CURSOS DA EDN
INÍCIO DAS AULAS 11 DE MARÇO. 
• Optimist;
• Laser/Dingue;
• 420;
• Windsurf 
• Curso de Oceano FAST23 Nível I
Datas: 18, 19, 25 e 26 de março

INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos); Sexta-Feira 
• 1 turma na parte da manhã: das 9h às 10h40
• 1 turma na parte da tarde:  das 14h20 às 16h 

NAVEGAÇÃO: 
Motonauta, Arrais Amador (Datas: 10,11,12,13 e 14 de 
março) Mestre Amador, Capitão Amador
Previsão do Tempo, GPS 

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

Renovação: Carteira de Arrais, Mestre e Capitão Amador 
junto a Capitania dos Portos para Sócios e convidados.
Obs.: Norman03 (0505): 2) na alínea b), após transcorridos 
dois anos do vencimento da sua carteira de habilitação de ama-
dor, o interessado que desejar renová-la, deverá submeter-se 
a novo processo de inscrição na categoria pretendida, cum-
prindo as orientações preconizadas para as categorias de CPA, 
MSA, ARA e MTA para realização de um novo exame escrito. 
O cumprimento da presente Nota entrará em vigor a partir de 
30 de maio de 2017.

PISCINA:
Natação Infantil de manhã
Idade (6 meses a 14 anos)
Natação Infantil a tarde
Idade: (6 meses a 14 anos)
Nado Sincronizado de manhã
Idade (6 a 12 anos)

Mente Sã – Corpo São.
Aulas de Yoga

Inicio das aulas para os cursos de Vela 2017

Edn &

 O restaurante do clube está 
preparando um Festival de Comida 
Mediterrânea para a noite do dia 30 de 
março, uma quinta-feira, no Salão Star. 
O buffet temático contará com pratos 
típicos de Portugal, Espanha e Itália. 
Além disso, o sommelier Thiago Go-
mes irá selecionar vinhos e sangria que 
serão servidos durante o jantar.
 Para complementar a noite, te-
remos apresentação musical da canto-
ra Karina Duque Estrada com Artur e 
convidados. As reservas já podem ser 
feitas no restaurante ao valor de R$ 
120,00 por pessoa. Já estão incluídos 
os vinhos e a sangria (demais bebidas 
serão cobradas à parte).

RESTAURANTE

CULINÁRIA MEDITERRÂNEA
NO ICRJ
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  A tradicional festa de aniver-
sário do ICRJ será realizada na Pér-
gula da Piscina no dia 25 de março. 
Neste ano, o clube completa 97 anos 
desde sua fundação em 1920. A festa 
está programada para começar às 20h 
com show da Banda Radio Hits e DJ 
Lelo Cardoso. Os convites já podem 
ser adquiridos na Gerência Social – 
R$ 130,00 (sócios) e R$ 165,00 (con-
vidados).Neste valor já estão inclusos 
alimentos e bebidas (água, refrigeran-
te e chopp).

ANIVERSÁRIO
DO IATE

 Ano passado o evento fez tanto 
sucesso entre os jovens do Clube, que 
teremos a segunda edição do evento. 
A festa vai rolar no sábado, dia 11 de 
março, a partir das 19h, com apresen-
tação da banda “Easy McLovin” no 
Bar dos Pinguins. Os convites devem 
ser retirados na Gerência Social (máxi-
mo de 03 convites por título).

Social no Pinguim2

Social &

Banda Radio Hits

Banda Easy McLovin
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Finn Jorge Zarif (ICRJ) 1º lugar
49er FX Martine Grael (RYC) e Kahena Kunze (ICRJ) 1º lugar
470 Masculino Henrique Haddad e Breno Abdulklech (ICRJ) 9º lugar
Laser Bruno Fontes (ICSC) 10º lugar
49ers Robert Scheidt (YCSA) e Gabriel Borges (ICRJ) 16º lugar
RS:X feminino Bruna Martinelli (ICI) 17º lugar
Laser Radial Gabriella Kidd (ICRJ) 25º lugar

Fixa

PROGRAMAÇÃO 

Março

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 duas 

vezes por mês)

PIANISTA ARTHUR RICARDO BARREIROS CRUZ 

E SAXOFONISTA CARLOS ALBERTO DE MOURA - To-

das as quartas-feiras, das 19h às 23h, no Salão Ponto de Encontro.

KARAOKÊ DANÇANTE com o Trio Paulo Sá – 

Todas as sextas-feiras, das 20h às 24h, no Salão 470. 

NOITE DANÇANTE – Todas as terças-feiras, às 19h30, no 

Salão 470. Música ao vivo com o tecladista Paulo Sá.

MÚSICA AO VIVO - com o pianista Artur Barreiros.

Todas as sextas-feiras, das 19h30 às 23h, no Restaurante Star. 

NHOQUE DA FORTUNA - Todo dia 29 de cada mês, quando 

cair de terça a domingo, no Restaurante Star

AULAS DE TANGO -Todas as terças-feiras das 18h30 às 19h30, 

com a professora Cecília Salazar, no salão 470.

MISSA DOMINICAL - Todos os domingos, às 19h15, 

na Capela do ICRJ.

RECREAÇÃO INFANTIL

Tributos - Luiz Carlos Charpenel canta tributo à Seresta
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

23

21

Tributos - Laura e Luíza cantam Edu Lobo
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

18

Música no Museu - Coral do Flamengo com Clássicos Interna-
cionais. No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

11

15

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

Social &

Iate com Saúde - Psicossomática: Sintomas do Corpo, mensa-
gens da alma. No Salão 470, às 20h.

Social no Pinguim 2 - Show com a Banda Easy McLovin
No Bar dos Pinguins, das 19h às 24h.11

25 Aniversário de 97 anos do ICRJ - Show da Banda Radio Hits
No Pérgula da Piscina, das 20h à 01h.
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 De 24 a 29 de janeiro, a primeira etapa da Copa 
do Mundo de Vela foi realizada em Miami para as classes 
Olímpicas. No sábado, dia 28, Martine Grael e Kahena 
Kunze, confirmaram o favoritismo e conquistaram o ouro 
no 49erFx. As atuais campeãs olímpicas não encontraram 
dificuldades - das 13 regatas disputadas venceram 4, e em 11 
ficaram entre as 5 primeiras. 
 No último dia da competição Jorge Zarif subiu ao 
topo do pódio conquistando o bicampeonato, que junta-
mente com duas medalhas de bronze (2013 e 2014), com-
pleta suas conquistas na competição. “Foi uma grande se-
mana. O começo do ciclo olímpico, estava relaxado, com a 
cabeça tranquila, sem me preocupar muito com o resultado. 
Acho que posso tentar velejar correndo menos riscos, como 
fiz aqui. É um ponto que posso levar daqui para frente”, 
comentou Zarif.
 A próxima etapa da Copa do Mundo acontece mês 
que vem em Hyères, na França. Confira a classificação dos 
velejadores brasileiros que estiveram por lá:

em MiamiOuro

Finn Jorge Zarif (ICRJ) 1º lugar
49er FX Martine Grael (RYC) e Kahena Kunze (ICRJ) 1º lugar
470 Masculino Henrique Haddad e Breno Abdulklech (ICRJ) 9º lugar
Laser Bruno Fontes (ICSC) 10º lugar
49ers Robert Scheidt (YCSA) e Gabriel Borges (ICRJ) 16º lugar
RS:X feminino Bruna Martinelli (ICI) 17º lugar
Laser Radial Gabriella Kidd (ICRJ) 25º lugar

 Realizada nos dias 14 e 15 de janeiro, ela abriu 
oficialmente as regatas de 2017 realizadas pelo clube. As 
14 duplas de velejadores inscritos correram quatro rega-
tas em percurso barla-sota com excelentes condições de 
mar e vento.
 Mario Tinoco e Alexandre Muto sagraram-se 
campeões. Em segundo lugar ficaram Henrique Haddad 

COPA SNIPE e Bernardo Assis. Em terceiro lugar, Bruno Bethlem e 
Thiago Sanguineto completaram o pódio de velejado-
res do clube.
 Esta competição acabou servindo também 
como treino para o Campeonato Brasileiro da classe 
realizado em Ilha Bela – SP entre os dias 20 e 27 de 
janeiro. Lá, entre as nove duplas de velejadores repre-
sentantes do ICRJ, Bruno Bethlem e Dante Bianchi 
ficaram com o título de vice-campeões brasileiros deste 
ano. Parabéns!

Jorge Zarif
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MANDA-CHUVA  
VENCE A REGATA 

PRIMO CUP

Vela &

 Com 23 barcos inscritos, número expressivo de 
participantes, a tradicional Regata Kurt Jurgen foi realizada 
no dia 28 de janeiro para a classe Dingue. O dia estava 
perfeito para a velejada – mar liso com maré a favor, vento 
sueste e sol. 
 Os barcos foram de reboque até o Posto 6, em Co-
pacabana, de onde foi dada a largada. No percurso, os bar-
cos montaram boia nas proximidades da Praia Vermelha e 
a chegada foi na piscina de barcos do Clube. 
 Com as condições favoráveis, a dupla vencedora 
Álvaro Bastos e Cristine Daemon do CNC, cruzou a li-
nha de chegada com menos de duas horas da largada.  Na 
segunda colocação ficou a dupla Luiz Evangelista e Maria 
Cristina Barros do ICRJ. Completando o pódio, na terceira 
colocação, Luiz Júnior e Pedro Falcão do CNC.
 Após a regata, houve confraternização entre os atle-
tas em frente ao hangar 03, com petiscos e bebidas.

REGATA 
KURT JURGEN

2º Lugar - Regata Kurt Jurgen -  Luiz Evangelista e Maria Cristina Barros

 Em sua 8ª edição, a Regata Lo-
renzo colocou 13 barcos na água no dia 
29 de janeiro. A largada “curiosa” acon-
teceu na Praia do Adão, em Niterói. In-
felizmente, antes foi necessário que os 
velejadores e equipe que estava traba-
lhando na regata fizessem uma limpeza 
- foi retirado muito lixo da água. 
 Na praia, os timoneiros perfila-
ram na areia enquanto os proeiros fica-
vam na beira da água segurando o barco. 
Ao soar o apito da largada eles corriam 
e, a partir daí a regata começava.

 Luiz Evangelista e Maria 
Cristina Barros (ICRJ) formaram a 
dupla campeã. Na vice-liderança fi-
caram Willian Cordebello e Juliana 
Buchenrode (Barravela) e na terceira 
colocação, Guilherme Pererira e Ana 
Carolina Ribeiro (ICRJ) completa-
ram o pódio.
 Após a regata, a Diretoria de 
Vela realizou a cerimônia de premia-
ção no segundo andar da lanchonete 
Convés, juntamente com a premiação 
da Regata Kurt Jurgen.

REGATA 
LORENZO

Dupla Campeã - Regata Lorenzo -Luiz Evangelista 
e Maria Cristina Barros

3º lugar - Regata Lorenzo - Guilherme Pereira e 
Ana Carolina Ribeiro
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MANDA-CHUVA  
VENCE A REGATA 

PRIMO CUP

 Foi realizada entre os dias 2 e 
5 de fevereiro a tradicional regata 33º 
Primo Cup, no Principado de Môna-
co. Com a participação de 51 equipes 
representando 10 países, o evento ter-
minou com a vitória da equipe Manda-
-Chuva do ICRJ, que contou com tri-
pulação formada por Mauricio Santa 
Cruz no comando, Mario Garcia, Mar-
celo Maia (Peró) e André L. (Duble).
 Para a equipe campeã, este 
evento foi o primeiro de muitos que 
servirão de preparação para o Campe-
onato Mundial da classe que será reali-
zado em setembro na Itália. O Coman-
dante Maurício Santa Cruz destaca: 
“estávamos bem rápidos nesta série. 
Isso facilitou muito a nossa estratégia. 
Ganhar todas as regatas surpreendeu a 
nossa equipe e saímos ainda mais em-
polgados para a temporada que está co-
meçando”.
 Sobre o futuro, o velejador 
Marcio Garcia avalia: “teremos que 
continuar investindo pois, a cada mês, 
novas equipes vão entrando no circuito 
para se preparar para o mundial. Não 
seremos os únicos a chegar forte ao 
Mundial de J70”.

Foto: Monica Haar

Manda-chuva no 33º Primo Cup

VELA - MARÇO 2016

Data Regata Classes
04 Regata Walter Von Hutschler Star e Snipe

11 e 12 Copa Aniversário 97 anos do ICRJ Optimist

18 Regata Aniversário do ICRJ
 Laser (4.7, Rd e Std), 420 Dingue, 

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

19 Regata Anivesário do ICRJ ORC, IRC, BRA RGS e Brasília 32 
(Estadual)

25 Regata Carlos Alberto de Brito Ranger 22, Star, J24 e HPE 25
25 e 26 J70 Cup J70
25 e 26 Copa HPE 30 (1ª etapa) HPE 30

26  Regata José Carlos Laport Range 22, Star, J24 e HPE 25
Regata Angra-Rio ASD (a ser definida)

Vela &
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 O sonho virou realidade. Em 19 de novembro de 2016 
o veleiro Saravah sob o comando de Pierre Joullié zarpava rumo 
à Cidade do Cabo em sua estreia na famosa regata transoceânica 
Cape2Rio. Sonho de todo velejador de barco de oceano, longas 
travessias despertam um desafio único aos amantes do esporte, e 
com Pierre não foi diferente.
 A ideia sempre esteve presente, mas somente em se-
tembro do ano passado sua participação, juntamente com Silvio 
Bhering, João Claudio Basílio Pereira de Souza, Ronaldo Basílio 
Pereira de Souza, Antônio Esteves e Gustavo Peixoto (Guga) vi-
rou realidade – eles estavam inscritos na Cape2Rio 2017.
 A partida do Rio foi com frente fria e ventos muito for-
tes. Ainda na costa do Rio de Janeiro eles tiveram problemas com 
a vela grande e tiveram que repará-las por duas vezes. Segundo 
Pierre, essa foi uma velejada muito diferente, pois nunca tinha 
estado no mar com ventos tão fortes por tanto tempo. 
 Dessa vez, chegou a velejar com ventos de 35 a 40 nós, 
atingindo 24 nós de velocidade. Outro recorde quebrado foi a 
distância percorrida - 7 mil milhas em todo trajeto (ida e volta). 
Esta mesma distância era o que o veleiro registrava em 11 anos 
desde seu lançamento. Foram 20 dias até chegar à África do Sul e 
18 na volta. 
 Na ida, pegaram dois dias de calmaria em alto mar. To-
davia, também enfrentaram ondas grandes onde o barco acabou 
atravessando, deixando a tripulação um pouco assustada. Segun-
do o Comandante: “pegamos um período difícil até a latitude 38, 

fazendo turno duplo em alguns momentos para 
termos o controle da navegação”, lembra.
 Nos três dias finais para chegar à Cida-
de do Cabo, Pierre e tripulação foram surpreen-
didos: “os ventos se intensificaram e velejamos 
realmente muito rápido”. Ao chegar na costa, 
em pleno verão, fazia um forte nevoeiro e chovia 
torrencialmente – o que tirou um pouco da lin-
da vista tão emblemática da Table Mountain.
 A recepção no Royal Cape Yacht Club 
foi muito calorosa. Foi oferecido um churrasco 
de boas-vindas exclusivamente para os integran-
tes da equipe. Eles ainda tiveram um almoço 
oficial da regata com a presença do Consul do 
Brasil na Cidade do Cabo.
 A regata em si começou no dia primei-
ro de janeiro 2017 para a classe IRC, da qual o 
Saravah faz parte. O comandante relata que a 
largada já é um evento em si: “o cais do clube 
estava lotado. O locutor anunciava as equipes 
sob trilha sonora escolhida previamente, onde 
contava um breve resumo da tripulação”.
 Durante a regata, o motor do barco 
também quebrou. Mas, como ainda tinham 
bastante combustível para o gerador, puderam 
usufruir um pouco de conforto -  deixaram o ar 

condicionado do barco ligado, propor-
cionando um descanso de “alto nível” 
entre os turnos.
      Pierre, no comando do Saravah, 
ficou mais tenso no percurso de volta: 
“tivemos que trocar o balão do barco ra-
pidamente algumas vezes por conta dos 
“pirajás” (nuvens carregadas que aumen-
tam rapidamente o vento). Ele lembra 
ainda da sua preocupação com a tripu-
lação nos momentos difíceis de velejada, 
mas se manteve confiante pois sabia do 
conhecimento técnico e experiência de 
todos os velejadores da equipe.

CAPE2RIO 2017 SARAVAH
Vela &

Pierre Joulie, Comodoro Paulo Fabiano e Comodoro Vitor Medina 

 O Royal Cape Yacht Clube, em parceria com o Iate Clube do 
Rio de Janeiro, promoveu mais uma edição da Regata Cape Town Rio, 
que liga o continente Africano ao Sul Americano, em uma distância 
aproximada de 3.500 milhas. Esta edição contou com a participação 
de 28 barcos dos seguintes países: África do Sul, Índia, Angola, Peru, 
Alemanha, Rússia e Brasil.
 A competição náutica internacional tem sua partida na Cida-
de do Cabo e chegada na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi disputada pela 
primeira vez em 1971, quando se chamava “Heineken Cape to Rio”. 
Em 1973, o barco Arabella do Comandante Roberto Liberal participou 
da competição representando o ICRJ com tripulação composta por sócios 
do Clube. Após 44 anos, em 1º de janeiro de 2017, foi a vez do Saravah 
comandado por Pierre Joullié representar a bandeira do ICRJ.
 A Regata teve duas partidas. Uma no dia 26 de dezembro de 
2016, onde partiram os barcos considerados “lentos”, com perfil de cru-
zeiro. Já no dia 1 de janeiro deste ano, foi a vez dos barcos de “rápidos”, 
barcos de regata. 
 A partida antecipada dos barcos “lentos”, tem o objetivo de con-
centrar a chegada de todos os participantes em um período próximo. Dos 
28 barcos que partiram, 23 completaram a regata dentro do prazo limite 
estabelecido. Vale registrar que o barco Trekker II afundou, no meio per-
curso, em decorrência de avaria no Leme; fora o prejuízo material, não 
houve qualquer problema com os tripulantes que foram resgatados por 
um navio Iraniano e chegaram no Brasil são e salvos.
 O peruano Runaway, comandado por Hector Velarde, foi o 
Fita Azul da regata e o vencedor foi o alemão Black Pearl comandado 
por Stefan Jentzsch. Os brasileiros da equipe Saravah chegaram em 11º 
na classificação geral da classe IRC.
 Em 27 de janeiro, o ICRJ promoveu a cerimônia de premiação 
na Pérgula da Piscina com a participação do Comodoro do Iate Clube 
Paulo Fabiano, do Comodoro do Royal Cape Yacht Club Vitor Medina, 
tripulações participantes, familiares e associados de ambos os Clubes. 
 Segundo o Diretor de Vela Ricardo Baggio: “foi um evento mui-
to animado, principalmente pela satisfação e felicidade dos velejadores. 
Muitos confirmaram publicamente a participação na próxima edição em 
2020, quando o ICRJ completará 100 anos de existência”. 
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 O sonho virou realidade. Em 19 de novembro de 2016 
o veleiro Saravah sob o comando de Pierre Joullié zarpava rumo 
à Cidade do Cabo em sua estreia na famosa regata transoceânica 
Cape2Rio. Sonho de todo velejador de barco de oceano, longas 
travessias despertam um desafio único aos amantes do esporte, e 
com Pierre não foi diferente.
 A ideia sempre esteve presente, mas somente em se-
tembro do ano passado sua participação, juntamente com Silvio 
Bhering, João Claudio Basílio Pereira de Souza, Ronaldo Basílio 
Pereira de Souza, Antônio Esteves e Gustavo Peixoto (Guga) vi-
rou realidade – eles estavam inscritos na Cape2Rio 2017.
 A partida do Rio foi com frente fria e ventos muito for-
tes. Ainda na costa do Rio de Janeiro eles tiveram problemas com 
a vela grande e tiveram que repará-las por duas vezes. Segundo 
Pierre, essa foi uma velejada muito diferente, pois nunca tinha 
estado no mar com ventos tão fortes por tanto tempo. 
 Dessa vez, chegou a velejar com ventos de 35 a 40 nós, 
atingindo 24 nós de velocidade. Outro recorde quebrado foi a 
distância percorrida - 7 mil milhas em todo trajeto (ida e volta). 
Esta mesma distância era o que o veleiro registrava em 11 anos 
desde seu lançamento. Foram 20 dias até chegar à África do Sul e 
18 na volta. 
 Na ida, pegaram dois dias de calmaria em alto mar. To-
davia, também enfrentaram ondas grandes onde o barco acabou 
atravessando, deixando a tripulação um pouco assustada. Segun-
do o Comandante: “pegamos um período difícil até a latitude 38, 

fazendo turno duplo em alguns momentos para 
termos o controle da navegação”, lembra.
 Nos três dias finais para chegar à Cida-
de do Cabo, Pierre e tripulação foram surpreen-
didos: “os ventos se intensificaram e velejamos 
realmente muito rápido”. Ao chegar na costa, 
em pleno verão, fazia um forte nevoeiro e chovia 
torrencialmente – o que tirou um pouco da lin-
da vista tão emblemática da Table Mountain.
 A recepção no Royal Cape Yacht Club 
foi muito calorosa. Foi oferecido um churrasco 
de boas-vindas exclusivamente para os integran-
tes da equipe. Eles ainda tiveram um almoço 
oficial da regata com a presença do Consul do 
Brasil na Cidade do Cabo.
 A regata em si começou no dia primei-
ro de janeiro 2017 para a classe IRC, da qual o 
Saravah faz parte. O comandante relata que a 
largada já é um evento em si: “o cais do clube 
estava lotado. O locutor anunciava as equipes 
sob trilha sonora escolhida previamente, onde 
contava um breve resumo da tripulação”.
 Durante a regata, o motor do barco 
também quebrou. Mas, como ainda tinham 
bastante combustível para o gerador, puderam 
usufruir um pouco de conforto -  deixaram o ar 

condicionado do barco ligado, propor-
cionando um descanso de “alto nível” 
entre os turnos.
      Pierre, no comando do Saravah, 
ficou mais tenso no percurso de volta: 
“tivemos que trocar o balão do barco ra-
pidamente algumas vezes por conta dos 
“pirajás” (nuvens carregadas que aumen-
tam rapidamente o vento). Ele lembra 
ainda da sua preocupação com a tripu-
lação nos momentos difíceis de velejada, 
mas se manteve confiante pois sabia do 
conhecimento técnico e experiência de 
todos os velejadores da equipe.

 Além dos imprevistos técnicos, 
Pierre conta que a dinâmica de relaciona-
mento entre os velejadores em um barco é 
muito diferente: “Não dá pra você sair. Você 
está em alto mar. Momentos em que um 
estava de mau-humor enquanto o outro só 
queria fazer brin-
cadeiras. Dosar e 
achar o equilíbrio 
foi o segredo. A 
amizade entre to-
dos fez com que 
tudo fosse mais fá-
cil durante todo o 
período a bordo”.
 Para pas-
sar o tempo, eles 
fizeram um “con-
curso gastronô-
mico”, onde cada 
um mostrava seus 
dotes culinários na 
refeição principal. 
Pierre afirma que 
as refeições foram 
bem elaboradas e 
bastante saborosas. 
         Outro mo-
mento que ele re-
corda com alegria 
foi quando avis-
taram um arco-íris 
noturno em alto mar:  “Este é um evento 
bem raro de acontecer, foi um privilégio ter 
visto durante a regata. Acordamos todos 
que estavam no descanso para ver aquela 
beleza da natureza. Incrível!”.

Diário de Bordo
 Chegando ao ICRJ, a festa com 
que foram recebidos superou todas expecta-
tivas: “Como era véspera de feriado, o Clu-
be estava cheio. Soltaram até fogos quando 
chegamos próximo ao Cais do Clube”. Para 
Pierre, ser recebido por parentes e amigos, 

após tantos dias 
no mar foi fan-
tástico: “Valeu a 
pena todo esforço 
e preparação”.
   Tanto na Ci-
dade do Cabo 
quanto no ICRJ, 
ele destaca os mo-
mentos de largada 
e chegada como 
os pontos altos: 
“especial para a 
classe oceano, são 
estes momentos 
que percebemos 
que este tipo de 
evento é que é a 
essência de um 
clube náutico. É 
o que faz valer a 
pena frequentar o 
Iate Clube”, refle-
te Pierre.
   Pierre ain-

da destaca todo 
o apoio e incentivo que recebeu do ICRJ 
e da atual Comodoria: “a Cape2Rio é um 
evento grandioso, que precisa e teve muita 
organização por parte do clube. Foi tudo 
perfeito”. 

SARAVAH
Vela &

Selfie da Equipe Saravah na largada de Cape2Rio

Concurso gastronômico no Saravah
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 Nos dias 20 e 21 de 
janeiro, aproveitando o feria-
do de São Sebastião na cidade 
do Rio, os pescadores partiram 
para a subsede de Cabo frio 
para o 24º Cabo Frio Marlin 
Invitational. Participaram as 
equipes Abi de Deus, Antigua, 
Kisu, Binoca, Sete Estrelas do 
Mar, Greenboat, Miss Carol/
Potoca, Picante e Ponta Negra.
 No resultado geral, a 
equipe Kisu do Comandan-
te André Elias foi a campeã, 
seguida pela Abi de Deus do 
Comandante Helio Marques 
e Binoca do Comandante Le-
onardo Bochner. 
 Na primeira etapa, fo-
ram liberados cinco marlins 
azuis, dos quais três pela equi-
pe Kisu, que abriu uma gran-
de vantagem logo na primeira 
etapa. Já na segunda etapa, a 
equipe Abi de Deus liberou 
quatro marlins azuis, o que é 
bem difícil em uma única eta-
pa, passando a liderar a com-
petição. 
 Minutos depois, a Kisu 
fez um “double” (quando dois 
peixes são capturados ao mes-
mo tempo por pescadores da 
mesma equipe), porém um foi 
perdido. No resultado geral a 
Kisu foi a campeã com 4 pei-
xes capturados contra 3 da Abi 
de Deus, que teve um dos seus 
4 peixes desclassificado.
Parabéns aos participantes!

MUITA ADRENALINA NO CABO 
FRIO MARLIN INVITATIONAL

Equipe Binoca 3º lugar - Afrânio Faro, Fernando de 
Almeida Neto, Adilson, Pedro Bertrand e Comandante 

Leonardo Bochner

Equipe Kisu Campeã - Renato Brito, Beni Schvartz, Edmilson Cordeiro, Comandante André Elias, Renato Costa

Abi de Deus 2º lugar - Da esquerda para a direita - Elias 
Houaiss, Comandante Hélio Marques, Matheus Assad, 

Antonino Pitasi e Luiz Fernando Pinheiro. 
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 No último sábado de janeiro, a Diretoria de Pesca reali-
zou o Torneio Open 27.5 com a participação de cinco equipes. 
A equipe campeã foi a equipe Miss Carol/Potoca do Coman-
dante Antônio Carlos Bento Ribeiro, o 2º lugar ficou com a 
equipe Mar Del Sol do Comandante Maurício Boynard.
 Conforme regulamento, como apenas cinco barcos 
participaram da competição, somente duas equipes foram pre-
miadas. Após a pesagem, os pescadores participaram da confra-
ternização no segundo andar da lanchonete Convés.

 A temporada de pesca oce-
ânica 2016/2017 chegou ao fim 
com o Torneio de Encerramento 
no dia 04 de fevereiro. A equipe 
Picante do Comandante Luis Car-
los Bulhões foi a vencedora. Com 
o vice-campeonato, ficou a equipe 
Greenboat do Comandante Philip 
Greeman e, em terceiro lugar, a 
equipe Kisu do Comandante An-
dré Elias.
 O peixe mais pesado da 
etapa foi um Dourado de 8,800 
kg capturado pelo jovem pescador 
Vicente Luiz Arruda da equipe 
Picante. Após o torneio, todos se 
reuniram na parte superior da lan-
chonete Convés para comemorar 
o final de mais uma temporada. 
Que venha 2017/2018! Campeã - Equipe Picante - Júlio, Almir, Vicen-

te Luiz Arruda, Vicente Arruda e Comandante 
Luiz Carlos Bulhões (não está na foto)

2º Lugar- Equipe Greenboat - Marco Aurélio, 
Bruno Melcher, Comandante Philip Greeman, 

Luciano Carvalho e Flávio Reis

Torneio de Encerramento

OPEN 27,5
DUAS EQUIPES 
PREMIADAS

Equipe Mar del Sol - Lucas Bulhões, Marcelo Coelho, Comandante 
Maurício Boynard, Alexandre Tolomei e Flavio Pinheiro

Miss Carol /Potoca  - Luiz Alexandre, Antônio Manuel, Alexsandro e 
Comandante Antônio Carlos Bento Ribeiro
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 No dia 04 de fevereiro o Torneio Bruno Hermanny de Caça Submarina 
reuniu dez duplas, das quais cinco representantes do ICRJ, nas Ilhas Maricás. O 
ICRJ conquistou o título de campeão por clubes e a dupla melhor classificada 
representando o Iate foi Bernardo Rocha e Marcelo Moraes, no 4º lugar.
 Neste dia, segundo o Assessor de Caça Submarina do ICRJ Eduardo 
Souto, “tivemos pouca incidência de peixes, água morna com pouca transpa-
rência na superfície, fria e clara depois dos sete metros de profundidade”. Esta 
competição acontece anualmente para homenagear Bruno Hermanny o maior 
atleta do Brasil e um dos maiores do mundo na Caça Submarina, segundo 
Eduardo Souto.
 O próximo evento de Caça Submarina será realizado este mês com o 
Torneio do 97º Aniversário do ICRJ/Troféu Fábio Crespi, no dia 18 de março.

Coloc. Nomes Clube
1º Paulo de Sá Júnior/Rogério Pereira CF
2º Bruno Parente/Fernando Thoni ICI
3º Alex Macieira/Matheus Linhares CNCF
4º Bernardo Rocha/Marcelo Moraes ICRJ
5º André Consídera/Iran Pires ICRJ
6º Eduardo Souto de Oliveira/Edmundo Souto de Oliveira ICRJ
7º David Pinheiro/Felipe Coutinho CAIC
8º Alan Moreira/Lindomar Paiva GFT
9º Dahir Chede/Vinícius Chaves ICRJ
10º Alvaro Mattos/Fábio Crespi ICRJ

Coloc. Clubes
1º Iate Clube do Rio de Janeiro
2º Clube dos Marimbás
3º Iate Clube Icaraí
4º Clube Náutico de Cabo Frio
5º Costa Azul Iate Clube
6º Equipe GFT

RESULTADO DE CLUBES

PESCA - MARÇO 2017

Data Torneio Local

18 Torneio de 97º Aniversário do ICRJ/
Troféu Fabio Crespi de Caça Submarina ICRJ

TORNEIO BRUNO 
HERMANNY

Bruno Hermanny, foi campeão mundial 
em 1960 na Sicília/Itália e bicampeão em 

1963 no Rio de Janeiro/Brasil.
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 Após anos e anos com foco e grandes resultados 
– seis campeonatos conquistados – nas competições vol-
tadas ao peixe mais sonhado pelos pescadores esportivos, 
o marlim azul, a Ponta Negra relembra a sua origem ao 
faturar um torneio especializado no sailfish. Esta sauda-
de tomou forma no ano passado, quando a equipe foi 
vice-campeã mundial de pesca oceânica, na Costa Rica, 
campeonato especializado na pesca do sailfish.
 A Ponta Negra iniciou nas competições no co-
meço da década de 70, pelas águas do Rio de Janeiro, 
Cabo Frio, Vitória, Ilhabela e internacionalmente Por-
tugal, México e Costa Rica. 
 A formação da equipe na temporada 2016/2017 
mostra tradição aliada à juventude: 
• Fernando Pedrosa, campeão individual desta Tem-

porada, o mais antigo participante de forma ininter-
rupta de competições oceânicas do ICRJ. Makaxa, 
como é conhecido, no auge dos seus 75 anos é tam-
bém o atual recordista mundial de pesca – IGFA, 
de dourado classe 16 libras, e acompanha a equipe 
há mais de 40 anos. Pedrosa completa: 

“Saber que ainda estou nos meus melhores dias 
foi fantástico. Confesso que não foi fácil chegar na 
frente dos jovens pescadores, alguns nem tão jovens 
assim”, brinca. “Tivemos dias de pesca formidá-
veis, mas o que mais contou a nosso favor foi o 

entrosamento e claro o excelente aproveitamento”.

Conheça um pouco 
da história do 

campeão individual 
da Temporada 
2016/2017 - 

Fernando Pedrosa 
- e os demais 

integrantes da 
tradicional equipe 

Ponta Negra, 
campeã do 54º 

Torneio Anual de 
Peixes de Bico.

• O atual comandante João Paulo Teixeira da Costa é fi-
lho de José Vasco Teixeira da Costa comandante que 
levou a Ponta Negra durante muitos anos a conquis-
tar muitas vitórias. João Paulo herdou o comando com 
maestria e é também o detentor do maior marlim azul 
capturado na cidade do Rio de Janeiro, com 428 kg;

• Ricardo Pedrosa, filho de Fernando, que já acompanha-
va a equipe desde os 7 anos de idade, carrega no DNA 
o fascínio e a habilidade. Tem também um currículo 
vencedor na pesca, desde o cais aos grandes torneios de 
marlim azul onde também participou de 6 conquistas;

• Antônio Vilarejo, filho de Evaristo Vilarejo coman-
dante da também tradicional equipe Original, tam-
bém acompanha a equipe há anos. Em 2009, Antônio 
capturou um marlim azul de 1.000 libras (464 kg) em 
Cabo Frio, fundamental para a conquista da Ponta Ne-
gra naquele ano;

• Gustavo Ferreira, conhecido como Ratones, é o mais 
novo membro. Oriundo da pesca costeira e caça sub-
marina, faz parte da equipe nos últimos 5 anos. No ano 
passado, capturou o maior dourado do Torneio Mundial 
de Pesca Ocêanica (Offshore World Championship);

 No próximo mês de abril, junto com outras quatro 
equipes, a equipe Ponta Negra representará novamente o Bra-
sil e o ICRJ no Torneio Mundial de Pesca Oceânica (Offshore 
World Championship). Desejamos sorte aos pescadores!

TRADIÇÃO NA PESCA
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 No dia 02 de fevereiro, foi re-
alizado o Torneio Jovem de Bilhar do 
ICRJ no salão de jogos do clube. Com 
apoio do Contra-Comodoro Vicente 
Arruda e do campeão da Classe Ouro 
de 2016 Peter King, os adolescentes 
se reuniram em volta da mesa de bi-
lhar numa disputa em clima de muita 
brincadeira e descontração.
 Ao final, Rodrigo Luz sagrou-
-se campeão, seguido por Felipe Tole-
do na vice-liderança, Pietro Geronimi 
em terceiro lugar e Rodrigo Arruda 
em quarto. Parabéns!

JOVENS BRILHAM NO BILHAR

Iate News &

 Em 13 de janeiro, foi instalado na subsede de Angra dos Reis, um 
sistema de automação que controla a água proveniente do novo poço permi-
tindo a consulta de informações em tempo real, 24 horas por dia. A partir 
de então, todo o consumo de água deste reservatório será monitorado pela 
DIRMAN. 
 Este monitoramento permite identificar falhas, bem como, possibili-
tar um maior controle do consumo de água, visando reduzir eventuais desper-
dícios. Por se tratar de água leve e de excelente qualidade, em breve o mesmo 
atenderá a todos os banheiros e cozinha, em linha própria e exclusiva de abas-
tecimento.

MONITORAMENTO REMOTO 
DO POÇO EM ANGRA

 O Clube está dispo-
nibilizando neste momento 
10 (dez) títulos patrimoniais 
para venda aos sócios que 
queiram doá-los aos seus fi-
lhos (as) e netos (as).
 Os sócios proprietá-
rios interessados deverão pro-
curar a Secretaria do Clube a 
partir do dia 06 de março de 
2017 para manifestar eventu-
al interesse e obter mais infor-
mações.
 Vale lembrar que a 
taxa de transferência irá se-
guir os termos do Art. 10 do 
Regimento da Administração 
Financeira e das Taxas, cons-
tante do Estatuto Social, que 
considera descontos de 50% a 
100% (de acordo com o tem-
po de casa).

Projeto 
Filho/Neto

Felipe Toledo e Rodrigo Luz Pietro Geronimi e Rodrigo Arruda
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JOVENS BRILHAM NO BILHAR

Iate News &

 O Banco Bradesco irá 
abrir seu Posto de Atendimento 
Bancário na sede do Iate Clube 
neste mês. Até o dia 31 de março 
a agência estará funcionando para 
todos os associados. Todavia, vale 
ressaltar que não haverá nenhuma 
mudança na forma de pagamento 
dos boletos do clube.

BRADESCO
NO ICRJ

 Solicitamos a todos que frequentam o Iate Clube: sócios, 
prestadores de serviço, funcionários, convidados de sócios para que 
colaborem denunciando o abandono de felinos na sede do ICRJ. 
 Observamos, através das câmeras de segurança, que tem ocor-
rido constantemente o abandono de gatos nas dependências do clube.
 Além de abandono ser crime, é proibido o aumento da po-
pulação felina sob cuidados do ICRJ, pois, todos os aqui existentes, 
possuem acompanhamento veterinário, são castrados e vacinados. 
Solicitamos a todos, que informem e denunciem se virem tal práti-
ca. O ICRJ cumpre a lei, nossas câmeras estão de olho. 

SALVEM OS 
GATINHOS

 Em 18 de janeiro, o Diretor Adjunto da Subsede de Cabo Frio Jomar 
Roscoe recebeu o Contra-Comodoro Vicente Arruda para a inauguração dos 
cinco novos aposentos na subsede. Agora, temos ao todo 20 suítes disponíveis 
para os sócios que desejarem se hospedar por lá.

O Contra-Comodoro Vicente Arruda entrega a chave de um dos novos apartamentos para Jomar Roscoe. O 
ato foi acompanhado por Diretores, Conselheiros, sócios e funcionários.

INAUGURAÇÃO DE 
NOVAS SUITES

 A Secretaria do Iate Clube 
está realizando a atualização, no sis-
tema, dos dados cadastrais dos sócios 
e dependentes. É importante que as 
informações estejam corretas para 
que não haja nenhuma divergência 
ou falha na comunicação do clube 
com o seu quadro de associados.
 Para isso, bastam alguns 
minutos. É fácil, simples e rápido! 
Compareça à Secretaria.

ATUALIZE O SEU 
CADASTRO

SUBSEDE DE CABO FRIO
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O BENFEITOR
DIA: 03/03 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Richard 
Gere, Dakota Fanning, 
Theo James, 2016 
(EUA), 96 min, Drama 
(14anos).

Franny é um rico e excêntrico filantropo. Na 
tentativa de reviver seu passado, ele acaba in-
terferindo na vida de um jovem casal recém-
-casado. São eles Olivia e Luke...
Trata-se de um filme dramático sobre culpa 
e expiação. 

NOTA: Hannah Dakota Fanning aos sete anos 
de idade chamou a atenção do cinema mundial 
com o seu desempenho no filme “I Am Sam” 
que lhe rendeu uma indicação ao Screen Actors 
Guild Award 2002, fazendo dela a candidata 
mais jovem da história do cinema indicada a 
esse prêmio como atriz infantil.

NÃO ACEITAMOS 
DEVOLUÇÕES
PALESTRANTE
DIA: 04/03 - SÁBADO
ELENCO:  Eugenio 
Derbez, Loreto Peralta, 
Jessica Lindsey 2014 
(México), 122 min, 
Comédia (12 anos).

Valentin sempre levou uma vida despreocu-
pada no México, saindo com várias mulheres 
e alternando entre pequenos trabalhos. Um 
dia, uma mulher bate à sua porta e lhe deixa 
um bebê, dizendo ser sua filha. Apesar da sur-
presa inicial, Valentin se muda para os Esta-
dos Unidos e cria a pequena Maggie, tornan-
do-se um homem responsável e encontrando 
um emprego fixo como dublê em filmes de 
ação. Seis anos mais tarde, a mãe de Maggie 
reaparece, com a intenção de levar a filha de 
volta com ela.

MAMMA MIA
PALESTRANTE
DIA: 05/03 - DOMINGO
ELENCO: Meryl Streep, 
Amanda Seyfried, Pierce 
Brosnan, 2008 (EUA, Rei-
no Unido, Alemanha), 110 
min, Musical(10 anos).

1999, ilha grega de Kalokairi. Sophie está 
prestes a se casar e, sem saber quem é seu pai, 
envia convites para Sam Carmichael, Harry 
Bright e Bill Anderson. Eles vêm de diferen-
tes partes do mundo, dispostos a reencontrar 
a mulher de suas vidas: Donna, mãe de So-
phie. Ao chegarem Donna é surpreendida, 
tendo que inventar desculpas para não revelar 
quem é o pai de Sophie.

OS ANARQUISTAS
DIA: 10/03 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Tahar 
Rahim, Adèle Exarcho-
poulos, 2016 (França), 
101 min, Drama Sus-
pense (14 anos).

Na Paris de 1899, um militar é escolhido 
para se infiltrar em um grupo de anarquis-
tas, podendo ganhar uma promoção caso a 
tarefa seja bem-sucedida. Enquanto fornece 
as necessárias informações aos seus superio-
res, ele se vê envolvido emocionalmente com 
membros do grupo que o fazem questionar 
sua presença decisória na operação.

NOTA: O Filme é um drama francês que nar-
ra os dilemas éticos de um infiltrado. Os atores 
Tahar Rahim e Adèle Exarchopoulos são duas 
das maiores revelações do cinema francês dos úl-
timos anos.

CONEXÃO ESCOBAR
DIA: 11/03- SÁBADO
ELENCO: Bryan Cranston, Diane Kruger, 
John Leguizamo, 2016 (EUA), 127 min,, 
Suspense (12 anos).

Flórida, 1985. Robert Mazur é um oficial da 
alfândega que recebe a missão de trabalhar 
infiltrado, com o objetivo de eliminar um 
cartel de drogas cuja origem está em Pablo 
Escobar, chefe do tráfico em Medellín. Para 
tanto, ele recebe a ajuda de Emir Abreu, seu 
colega de trabalho, e se apresenta como al-
guém capaz de lavar o dinheiro gerado pelas 
drogas nos Estados Unidos. 

Nota: Após sucesso como série de TV, o filme cria 
suspense com fatos reais. O Ator Bryan Crans-
ton vive o papel do policial infiltrado na gan-
gue do traficante colombiano Pablo Escobar. O 
diretor Brad Furman sustenta com segurança a 
adrenalina da história.

LOUCAS DE ALEGRIA
DIA: 12/03 - DOMINGO
ELENCO:  Valeria Bruni 
Tedeschi e Micaela Rama-
zzotti, 2016 (Itália França), 
116 min, Comédia dramá-
tica (14 anos).

Beatrice é uma mulher rica e extravagante, 
que dá ordens a todos ao seu redor e não para 
de falar em momento algum. Já Donatella, é 
tímida, misteriosa e evita o contato com to-
dos a sua volta. Ambas possuem personalida-
des completamente distintas, mas têm uma 
coisa em comum: estão internadas em um 
hospital psiquiátrico. Aos poucos, tornam-se 
grandes amigas e decidem fugir da instituição 
para resolver uma questão do passado...

NOTA: Esse filme lembra “Thelma & Louise” 
que chocou a década de 90 com seu final sur-
preendente.

AS MULHERES DO 
SEXTO ANDAR
DIA: 17/03 
 SEXTA-FEIRA
ELENCO: Fabrice 
Luchini, Sandrine Ki-
berlain, Natalia Verbeke, 
2012 (França), 106 min, 
Comédia (Livre).

Cinema &
PROGRAMAÇÃO DE MARÇO

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

*Sujeita a alterações

*
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O nobre Judah Ben-Hur, contemporâneo 
de Jesus Cristo, é injustamente acusado de 
traição e condenado à escravidão. Ele sobre-
vive ao tempo de servidão e descobre que foi 
enganado por seu próprio irmão, Messala, 
partindo, então, em busca de vingança. Ape-
sar de sua sede de justiça, ele não conta com 
as mudanças que o destino guarda para os 
homens de fé, pois os projetos humanos são 
diferentes dos propósitos de Deus. Com um 
final surpreendente e emocionante, o filme 
impressiona, mostrando a força do amor su-
perando o ódio.

DESDE QUE PARTISTE
DIA: 31/03
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Claudette 
Colbert, Jennifer Jones, 
Joseph Cotton, Shirley 
Temple, 1944 (EUA), 
172 min, Drama (Livre).

Quando seu marido Tim é enviado para o 
front de batalha durante a 2ª Guerra Mundial, 
Anne Hilton precisa lidar com a escassez e o 
racionamento. Para ajudar nas despesas, ela 
resolve aceitar um inquilino, o Coronel Smol-
lett. Esse é apenas o início de suas dificuldades, 
já que pouco tempo depois, seu marido desa-
parece em ação. Às voltas com suas duas jovens 
filhas, Anne precisa superar a angústia de sua 
perda e enfrentar os problemas decorrentes da 
guerra. “”Desde que Partiste”” é um filme co-
movente sobre separações e reencontros, amor 
e família. Tudo tratado com a sensibilidade do 
diretor John Cromwell numa produção de 
David O. Selznick. 

NOTA: O filme não ficou velho e foi considerado 
um sucesso por evocar os valores da família ame-
ricana e ser patriótico. Um levantador de mo-
ral realizado enquanto transcorria a 2ª Guerra 
Mundial. Também ganhou o Oscar de Melhor 
Trilha Sonora Original em 1945 com músicas 
do americano Max Steiner, um dos maiores com-
positores de trilhas sonoras para o cinema.

Paris, anos 60. Jean-Louis Joubert é um cor-
retor da bolsa que leva uma vida tranquila ao 
lado da esposa, Suzanne. A vida do casal é 
alterada quando a empregada que trabalha 
com eles há 20 anos, se despede. Em seu lu-
gar é contratada a espanhola Maria Gonzalez, 
que passa a morar no sexto andar do prédio, 
com sua tia, onde ficam os alojamentos dos 
empregados. Impulsionado pela simpatia da 
nova contratada, Jean-Louis se aproxima de 
Maria e de suas colegas, desvendando a partir 
daí o estranho universo dos que dependem 
do trabalho para sobreviver.

SETE HOMENS E UM 
DESTINO
DIA: 18/03- SÁBADO
ELENCO: Peter Sars-
gaard , Ethan Hawke, 
Denzel Washington, 
2016 (EUA), 133 min, 
Faroeste, Ação (14 anos).

Moradores desesperados de uma cidadezinha 
contratam sete mercenários com habilidades 
especiais para combater um inescrupuloso 
empresário e seus capangas no Velho Oeste 
norte-americano.

NOTA: Refilmagem do clássico faroeste Sete Ho-
mens e um Destino de 1960, que por sua vez é 
um remake de Os Sete Samurais, de Akira Ku-
rosawa. O Filme chega ao número “1” na bilhe-
teria dos EUA com Denzel Washington no papel 
principal conduzindo tudo brilhantemente.

A LENDA DE
TARZAN 
DIA: 19/03
 DOMINGO
ELENCO: Alexander 
Skarsgård, Margot Ro-
bbie, 2016 (EUA), 110 
min, Aventura (12 anos).

Releitura da clássica lenda de “Tarzan”, na 
qual um pequeno garoto órfão criado na selva 
é resgatado e com muita dificuldade se adap-
ta à vida entre os humanos. Na década de 30, 
Tarzan, já habituado à vida em Londres na 
companhia de sua esposa Jane, é chamado 
para retornar à selva onde passou a maior par-
te da sua vida.  Cumprindo uma missão dada 
pelo governo inglês, ele verá que a selva é mais 
humana do que a cidade... É um lindo filme!

UM DOCE REFÚGIO
DIA: 24/03-
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Sandrine 
Kiberlain , Agnès Jaoui, 
2016 (França), 105 min, 
Comédia (14 anos).

O tímido Michel, artista gráfico vive uma pa-
cata vida com sua mulher Rachelle. Andando 
com sua moto de casa para o trabalho e do 
trabalho para casa, mostra não estar muito 
feliz com a vida que leva. Michel é fascinan-
do pelo mundo aeronáutico e, sem querer, 
acaba descobrindo que um caiaque tem uma 
engenharia semelhante. Por tudo isso, resolve 
um escondido de sua mulher e dos amigos, e 
acaba embarcando em uma peculiar história 
de autodescoberta.

NOTA: Sucesso no Festival Varilux do Cinema 
Francês 2016 no Rio de Janeiro. É uma prosa 
leve e suave sobre o despertar para a vida através 
de uma simples obsessão. É um daqueles filmes 
que você ama ou você odeia.

GAROTA NO TREM
DIA: 25/03- SÁBADO
ELENCO: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, 
2016 (EUA), 113 min, Suspense (14 anos).

Arrasada por seu recente divórcio, Rachel, 
uma alcoólatra desempregada e deprimida, 
cultiva uma estranha rotina: todas as manhãs 
ela viaja de trem de Ashbury a Londres e vive 
fantasiando sobre um casal aparentemente 
perfeito que mora em uma casa pela qual 
seu trem passa todos os dias. Certo dia, ela 
presencia algo estranho e começa sua própria 
investigação.

NOTA: Filme chegou aos cinemas com sucesso 
total apesar dos créditos apontarem para um fil-
me “denso e forte”.

BEN-HUR
DIA: 26/03
DOMINGO
ELENCO: Rodrigo San-
toro, Morgan Freeman, 
Ayelet Zurer, Toby Keb-
bell, Jack Huston, Pilou 
Asbæk, Nazanin Boniadi, 
2016 (EUA), 124 min, 
Ação (14 anos).

Cinema &

Há algum tempo vários sócios nos 
pedem filmes antigos para fazer um “Re-
vival” por mês. Atendendo a pedidos, 
começaremos com o filme “DESDE 
QUE PARTISTE” de 1938. Este é o 
primeiro de uma série de películas que se 
tornaram eternas. Vale a pena conferir.
Maria Thereza Barcellos
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Horário da Sauna Horário Pilates
Piscina

Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

Natação (3 a 12 anos)
Terça e quinta-feira

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca
Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado
Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet
Terça e quinta-feira

Das 17h30 às 18h30  
e das 18h30 às 19h30

Aula de Tênis
Terça a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Utilização p/ Sócios   
Segunda-feira a domingo

Das 19h às 22h

Horário da Sede

Natação GMNI

Prof. Waldyr Ramos
Terça e quinta-feira

Das 6h às 9h

Prof. Fábio Pessanha
Quarta e sexta-feira

Das 6h às 9h

Horário Natação GMNI

Piscina
Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

Natação (3 a 12 anos)
Terça e quinta-feira

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca
Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado
Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet
Terça e quinta-feira

Das 17h30 às 18h30  
e das 18h30 às 19h30

Aula de Tênis
Terça a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Utilização p/ Sócios   
Segunda-feira a domingo

Das 19h às 22h

Terça-feira
Das 9h às 18h

Quarta-feira a sábado
das 9 às 19

Horário do 
Salão de Beleza

ACADEMIA CORPO LASER - ICRJ

Modalidades e Programação:
Ginástica, Musculação, Personal Training

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h

(Hora de almoço das 13h às 14h )

Horário 
da Barbearia

Formas de pagamento:
- Dinheiro ou débito no título

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

(Fechado no último domingo do mês)

DOMINGO E FERIADO

Das 9h30 às 14h

Sede &
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 7.117.343,95 Fornecedores 1.691.214,23
Contas a receber - sócios 5.563.965,60 Adiantamentos para eventos sociais 562.507,49
Outras contas a receber 1.909.251,21 Salários e encargos a pagar 1.618.353,83
Estoques 776.548,35 Impostos e taxas a recolher 787.457,25
Adiantamentos 307.034,73 Outras contas a pagar 76.973,92
Outros ativos circulantes 552.224,28

16.226.368,12 4.736.506,72

Não Circulante Não Circulante
Processos judiciais Cedae 10.993.602,06 Processos judiciais Cedae 10.993.602,06      
Processos judiciais 725.699,24 Provisão para contingências 2.195.563,63

11.719.301,30 13.189.165,69
Investimentos eventuais 1.001.796,82 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 1.278.001,64 Patrimônio social 40.821.441,11
Imobilizado 39.903.564,44 Reservas livres 137.349,01

42.183.362,90 Reservas vinculadas 4.539.139,81
Reservas patrimoniais 4.052.040,91
Superávit/(Déficit) do exercício 2.653.389,07

52.203.359,91

TOTAL DO ATIVO 70.129.032,32 TOTAL DO PASSIVO 70.129.032,32

RECEITAS R$ DESPESAS R$
Clube 30.635.616,87 Clube 28.902.250,76
Restaurante 13.157.066,32 Restaurante 12.304.383,56
Convés 1.684.511,41 Convés 1.617.171,21
TOTAL DAS RECEITAS 45.477.194,60 TOTAL DAS DESPESAS 42.823.805,53

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

ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 33.646.654/0001-46
Balancete Sintético - Dezembro/16

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR A DEZ/2016

2016 2015 2016 x 2015
CLUBE 386.840,67 -89.024,46 475.865,13
RESTAURANTE 311.661,17 281.589,78 30.071,39
CONVÉS 15.587,03 36.911,04 -21.324,01 
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS 714.088,87 229.476,36 484.612,51
TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS* 400.000,00R$       350.000,00R$       50.000,00R$       

RESULTADO OPERACIONAL 314.088,87 -120.523,64 434.612,51

2016 2015 2016 x 2015
CLUBE 1.733.366,11 1.906.596,46 -173.230,35 
RESTAURANTE 852.682,76 645.981,41 206.701,35
CONVÉS 67.340,20 127.003,88 -59.663,68 
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO 2.653.389,07 2.679.581,75 -26.192,68 

TRANSFERÊNCIA DE RESERVAS PATRIMONIAIS* 3.165.000,00R$    3.144.000,00R$    21.000,00R$       

RESULTADO OPERACIONAL -511.610,93 -464.418,25 -47.192,68 
* Receitas de concessionárias, aluguéis de dependências sociais e taxa de transferência de títulos.

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL ACUMULADO EM 31 DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2016 E 2015




