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BUENOS AIRES-RIO
Ventaneiro Campeão
Bons ventos
e competência
garantem a vitória!
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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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capa deste mês homenageia a equipe 
Ventaneiro do Comandante Renato 
Cunha campeã na tradicional Regata 
Buenos Aires - Rio em fevereiro deste 
ano. Após um longo período de jejum 
de vitórias, uma equipe representante 

do ICRJ sagrou-se vitoriosa na competição. Na coluna 
Gente Iate mostramos um pouco do que aconteceu na 
cerimônia de premiação.
 Tivemos também uma das regatas mais tra-
dicionais do Brasil, a Darke de Mattos para a classe 
Star com vitória da dupla Victor Demaison e Arthur 
Lopes. Também foram premiados: Carlos Dohnert 
e Gustavo Kunze (1º colocado no Posto Seis), Jorge 
Bhering e José Au-
gusto Barcellos (6º 
colocado no Copaca-
bana Palace) e Tiago 
Moraes e Guilherme 
Avelino (Xulipa de 
Ouro).
 Outras rega-
tas como a Arnaldo 
Guinle, Campeona-
to Estadual de 470 
e Copa Verão movi-
mentaram o mês de 
fevereiro no clube. 
Para os velejadores 
experientes ou que 
desejam uma reciclagem, a Flotilha Laser Sênior/Mas-
ter está com inscrições abertas na Diretoria de Vela. 
 Na Pesca, o 20º Torneio Marlin Rio foi bem 
disputado e vencido pela equipe Picante do Coman-
dante Luis Carlos Bulhões e equipe composta por 
Lucas Bulhões, Alberto Quintaes, Contra-Comodoro 
Vicente Arruda, Vicente Luiz Arruda e Almir por cri-
tério de desempate.
 Em Cabo Frio, em clima pré-carnavalesco, 
aconteceu a Noite no Hawai com decoração, música e 
jantar especialmente pensados para o evento que atraiu 
muitos sócios. No mês passado, foram adquiridos no-

vos macacos hidráulicos com suporte para até cinco 
toneladas cada um e foi instalada uma rede de vô-
lei e um suporte para slackline nos coqueiros para os 
sócios que desejarem praticar essa atividade quando 
estiver por lá. Em Angra, foram retirados os pontos 
de energia do Cais, visando assim um melhor uso do 
local para embarque e desembarque dos associados.
 Em eventos, o Clube em parceria com a aca-
demia Corpo Laser forneceu lanche e transporte para 
os sócios inscritos na Corrida das Estações – Edição 
Outono que aconteceu no dia 12 de março, no Ater-
ro do Flamengo. Para os jovens, o evento Social no 
Bar dos Pinguins teve a sua segunda edição e nova-
mente foi um sucesso.

   A programa-
ção deste mês no 
Restaurante terá 
como tema prin-
cipal o Festival de 
Comida Alemã, 
sob a curadoria 
do sócio e chef 
Franz Albert Wa-
ppmannsberger e 
execução do chef 
Iran Chaves. Faça 
a reserva no restau-
rante e garanta sua 
vaga em um dos 
três dias de evento.

 Na página do Iate News, a Gerência de Sede 
aborda a importância do uso do crachá de identifi-
cação para os funcionários que prestam serviços aos 
sócios e circulam pelo clube. 
 Na parte de comunicação, reforçamos que 
existem vários meios de ficar por dentro do que 
acontece no Clube, além deste boletim. Site, e-mail 
marketing semanal e as redes sociais estão sempre 
abastecidas de informações sobre o que vai aconte-
cer no ICRJ. Fique ligado!

Boa leitura!

A
Fique por Dentro...
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 O 20º Torneio Marlin Rio teve 
sua etapa final dia 04 de fevereiro como 
grande vencedora a equipe Picante do 
Comandante Luis Carlos Bulhões, 
Lucas Bulhões, Alberto Quintaes, Vi-
cente Arruda, Vicente Luiz Arruda e 
Almir.
 Na vice-liderança ficou a equi-
pe Greenboat do Comandante Philip 
Greenman, Nuno Greenman, Alex 
Greenman, Flávio Campos Reis e 
Flávio Lopes Reis. E, no terceiro lu-
gar a equipe Sete estrelas do Mar do 
Comandante Fernando Filho, Clésio 
Navarro, Bruno Santiago, Thiago Va-
lente, Rafael e Lucas.
 Nesta 3ª etapa, as equipes Pi-
cante e Greenboat foram as únicas que 
capturarm um marlin azul cada, tota-
lizando dois para cada equipe no tor-
neio. Contudo, como o primeiro cri-
tério de desempate é a linha, a Picante 
saiu como a grande vencedora pois li-
berou um marlin em 50lbs e outro em 
80lbs enquanto a Greenboat liberou 
os dois em 80lbs
 No final, todos confraterniza-
ram e comemoraram mais um torneio 
na parte superior da lanchonete Con-
vés, juntamente com a premiação do 
Torneio de Encerramento, finalizando 
a temporada 2016.

PICANTE VENCE O MARLIN RIO

2º Lugar - Equipe Greenboat - Marco Aurélio, Bruno Melcher, Comandante Philip Greenman, 
Luciano Carvalho, Flavio Campos Reis e marinheiros

Campeã - Equipe Picante - Lucas Bulhões, Vicente Arruda, Alberto Quintaes, 
Comandante Luis Carlos Bulhões e Vicente Luiz Arruda

3º lugar - Equipe Sete Estrelas do Mar - Coman-
dante Fernando Filho, Clésio Navarro, Bruno 

Santiago, Thiago Valente, Rafael e Lucas

PESCA - ABRIL 2017

Data Torneio Local
08 Torneio de pesca Costeira - 2ª Etapa ICRJ
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 No dia 12 de março, o ICRJ 
juntamente com a academia Corpo 
Laser participou da Corrida das Es-
tações – Edição Outono, realizada no 
Aterro do Flamengo. Esta foi a segun-
da vez da parceria, onde o Clube ofe-
receu café da manhã, transporte do 
material e dos sócios inscritos para o 
local da prova.
 Desta vez, tivemos a parti-
cipação de 32 sócios. O número ex-
pressivo de participantes fez com que 
o ICRJ ganhasse o troféu de 1º lugar 
na Categoria Clubes, por ter mais 
atletas inscritos na prova.  
 Para o professor da academia 
Gabriel Ribeiro: “a intenção é de que 
cada vez mais os sócios participem 
deste tipo de evento”.
 A próxima corrida será no dia 
28 de maio. Se você ficou interessado, 
passe na secretaria da academia e se 
inscreva! Para participar basta preen-
cher o formulário e pagar a taxa de 
inscrição. Com isso, os funcionários 
farão o processo de retirada do kit 
para você.

PARCERIA 
VENCEDORA

 O evento “Social nos Pinguim” realizado no dia 11 de 
março foi mais uma vez um sucesso entre os jovens! A banda 
Easy McLovin se apresentou e colocou a galera para dançar 
em clima de festinha entre amigos. Na hora que a fome aper-
tou - um cardápio de lanchinhos deliciosos estava à disposição 
durante todo o evento.

Noite para menores
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Fixa

PROGRAMAÇÃO 

Abril

CINEMA -  Todas as sextas e sábados às 20h e domingos às 17h,  
no Centro Cultural Gabriel Villela.
ARTE NO IATE - Todas as terças-feiras, das 19h às 21h, na sala 
virtual Arte no Iate (Aula online).
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 - Hanna canta tributo a João Gilberto
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

25

19

Tributos - Amanda Bravo canta Orlandino Silva e o Sambalaço
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

15

Música no Museu - JAZZTOPIA - Programa: Gherswin
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

06

18

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

Social &

Iate com Saúde - A importancia do movimento na funcionalidade 
do Idoso. No Salão 470, às 20h.

01

Bazar das Mães - Instituto Refazer
No Salão Marlin Azul, das 12h às 20h.

Noite para menores
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 A Regata Arnaldo Guinle, que homena-
geia um dos fundadores do ICRJ, foi realizada 
no dia 12 de fevereiro para as classes HPE 25, 
J24, J70, Ranger 22 e Star, totalizando 24 bar-
cos na água.
 As condições de vento e tempo foram 
perfeitas, pois foi um lindo dia de sol com óti-
mas condições de vento, proporcionando uma 
boa regata aos participantes, que completaram 
o percurso – partida nas proximidades do Mor-
ro da Viúva, montagem do Parcel das Feiticeiras 
e chegada entre os faróis da entrada da doca do 
ICRJ – em menos de duas horas de regata. 
 Os barcos do ICRJ venceram em quase 
todas as Classes, com exceção da Classe J24 que 
foi vencida pelo barco do Iate Clube Brasileiro.  
 Confira abaixo os primeiros colocados 
de cada classe:

HOMENAGEM 
ARNALDO 
GUINLE

Total de 
inscritos Classe Tripulação Clube

4 HPE

Bizunga: Caio Swan, 
Clinio de Freitas Neto,  
Clinio de Freitas, 
Claudia Swan

PCSF

6 J24

Eurus: Ronaldo Senfft, 
Andrea Nicolino, 
Leticia Nicolino,
Caio Bailly,
Julia Mayão

ICB

3 J70

Viking: Haroldo Solberg, 
Mauricio Santa Cruz, 
Marcelo Maia,
Malcolm Scofield

ICRJ

3 Ranger 
22

Catraio: Luiz Bekcman, 
Helio Schechtman, 
Ricardo Potascheff

ICRJ

8 Star Miisca: Alessandro Pascolato 
e Henry Boening ICRJ

1º lugar - J70 - Viking 

1º lugar - Ranger 22 - Catraio

1º lugar - Star - Alessandro Pascolato e Henry Boening
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 No dia 11 de fevereiro, 15 barcos participaram da 
regata mais tradicional do calendário da vela do clube e 
da Vela Brasileira, que teve a sua primeira edição realiza-
da em 1946.
 O tradicional percurso - partida nas proximida-
des do Morro da Viúva, montagem da Ilha da Laje por 
boreste, montagem de boia por bombordo em frente ao 
Copacabana Palace, montagem de boia nas proximidades 
do Posto Seis e a chegada entre os 2 faróis da entrada da 
doca do ICRJ – foi percorrido em pouco tempo, pois 
as condições de vento estavam perfeitas, proporcionando 
uma boa e rápida regata.
 Foi uma regata bem disputada, onde só houve 
definição do primeiro colocado já próximo à chegada, 
no canal de acesso a Doca do ICRJ. O barco Xu, tripu-
lado por Carlos Dohnert e Gustavo Kunze que vinha na 
liderança, perdeu na linha de chegada, para o barco Cosa 
Nostra, com o timoneiro estreante na regata, Victor De-
maison e o experiente proeiro Arthur Lopes.
 Também foram premiados o 1º colocado na 
boia do Posto Seis, o barco Xu, com Carlos Dohnert 
e Gustavo Kunze; o 6º colocado na montagem de boia 
em frente ao Copacabana Palace, o barco Ippon com 
Jorge Bhering e José Augusto Barcellos e a Xulipa de 
Ouro, que ficou com o barco Julieta, com Tiago Moraes 
e Guilherme Avelino. 
 A Xulipa de Ouro é dada para o barco ultimo 
colocado na regata, mas como algumas tripulações nos 
últimos anos, ao perceberem que poderiam ser as últi-
mas colocadas, desistiam da regata para não receberem a 
Xulipa de Ouro. Sendo assim, segundo o Diretor de vEla 
Ricardo Baggio, houve uma mudança, no qual o prêmio 
é dado para o barco que desiste por último da regata, que 
foi o caso do barco Julieta.
 A cerimônia de premiação foi realizada no Salão 
Nobre, com a tradicional peixada para os participantes e 
convidados. Vale ressaltar a presença dos ilustres staristas 
Darke de Mattos e Harry Adler que contaram um pouco 
da história da Regata.

1º lugar - Victor Hector Demaison e Arthur Lopes

2º lugar geral e 1º colocado na montagem de boia do Posto Seis - 
Carlos Dohnert e Gustavo Kunze

6º colocado na boia do Copacabana Palace - Jorge Bhering e 
José Augusto Barcellos

REGATA DARKE 
DE MATTOS
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 O veleiro Ventaneiro quebra 
o jejum de vitória de um represen-
tante do ICRJ depois de 38 anos. A 
última conquista de um barco brasi-
leiro e do ICRJ na regatas Buenos Ai-
res – Rio foi em 1979, com o Veleiro 
Madrugada.
O veleiro Ventaneiro, um Dufour 
500, foi comandando por Renato 
Cunha, que em 1987 foi recordista 
da regata, integrando a tripulação do 
veleiro Cisne Branco (naquela época, 
da Marinha do Brasil). Esta conquista 
foi compartilhada por uma tripulação 
de primeira, que uniu experiência e 
juventude. A equipe Ventaneiro foi 
composta por Ricardo Ermel, An-
dré Nahoum, Alfredo Rovere, Sergio 
Goretkin Filho, Felipe Diniz e Breno 
Osthoff.
 A partida da Regata aconte-
ceu no dia 11 de fevereiro no Porto 
de Buenos Aires. Um público expres-
sivo prestigiou a largada de uma das 
regatas oceânicas mais tradicionais da 
vela mundial. Foram oito dias no mar 
enfrentando condições duras, até a 
consagração com a vitória. 
 A decisão de participar da 
competição aconteceu dias antes, du-
rante as regatas do Circuito Atlántico 
Sur, em Punta del Este. Segundo Re-
nato, seu pensamento foi pela prati-
cidade: “já que teríamos que levar o 
barco de volta para o Rio, então por 
que não ir até Buenos Aires e de lá 
disputar uma regata até em casa?”. Os 
tripulantes aceitaram a ideia, Renato 
convidou mais dois velejadores e as-
sim montaram a equipe – tudo muito 

VENTANEIRO VENCE A 
REGATA BUENOS AIRES-RIO

Vela &

corrido e sem preparação prévia.
 Mesmo com alguns impre-
vistos, a vitória parecia estar escrita 
para eles: “Logo após a largada o 
time precisou descer a vela gran-
de para fazer um reparo e mexer na 
tala. Algumas horas mais tarde, a 
parte hidráulica do backstay tam-
bém apresentou um problema, que 
acabou sendo resolvido. Com a re-
gata já em curso, as coisas foram se 
ajeitando e a preocupação foi apenas 
em fazer com que o barco velejasse 
o mais rápido possível em cada con-
dição”, lembrou Renato. E o clima 
colaborou com ventos fortes vindos 
de proa, fornecendo condições ideais 
para a velejada.
 Por último, tanto no sul do 
Brasil quanto na chegada (perto da 
Ilha da Laje) eles passaram algumas 
horas de calmaria. Para o timonei-
ro: “foi um momento muito duro, 
após 1350 milhas você ver a linha 
de chegada e não conseguir cruzar. 
Tivemos que esperar a maré virar e 
aproveitamos quando ela começou 
a encher para cruzar a linha. O ve-
leiro argentino Mercenário ainda 
nos ultrapassou nesta, mas o nosso 
resultado foi excelente e serviu para 
coroar todo o esforço da tripulação e 
garantir a vitória”, conclui Renato.
 Fechando a competição com 
chave de ouro, a equipe do veleiro 
Ventaneiro subiu ao lugar mais alto 
do pódio, em grande estilo, na ceri-
mônia de premiação que aconteceu 
dia 24 de fevereiro, véspera do car-
naval, na Pérgula da Piscina. 

Felipe Diniz, André Nahoun, Ricardo Ermel, Renato Cunha, Sergio Goretkin Filho, Breno Osthoff e Alfredo Rovere
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VENTANEIRO VENCE A 
REGATA BUENOS AIRES-RIO

Vela &

Felipe Diniz, André Nahoun, Ricardo Ermel, Renato Cunha, Sergio Goretkin Filho, Breno Osthoff e Alfredo Rovere

 A premiação da Regata Buenos Aires – Rio, realizada na sexta-
-feira de carnaval (24/02), terminou em festa. Após a cerimônia de 
entrega dos troféus, comandada pelo Diretor de Pesca Ricardo Baggio, 
os tripulantes da equipe campeã se jogaram na piscina e os convidados 
se jogaram na pista de dança!

NO CALOR DA 
COMEMORAÇÃO

Mergulho do Ventaneiro

Equipe Esperanza 
3º na classificação geral

Equipe Fjord 
2º na Classificação geral

Gente & Iate
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 Se você concluiu o curso La-
ser & Dingue da EDN, mas gostaria 
de aprimorar sua técnica, ou se já é 
um velejador veterano que busca mo-
tivação para voltar a velejar; a Flotilha 
Laser Senior/Master é para você!
 A partir de 24 anos de idade 
você pode se inscrever. Seja na 4.7, 
Radial ou Standard. Venha fazer par-
te desse grupo super animado! Mais 
informações na Diretoria de Vela – 
Ramal 2139.

FLOTILHA LASER

 No final de semana antes do 
carnaval, durante os dias 17 a 19 de fe-
vereiro, o ICRJ realizou o Campeona-
to Estadual da classe 470; que contou 
com a participação de sete barcos e foi 
vencido pela dupla Henrique Haddad e 
Breno Abdulklech, do ICRJ.
 Foram realizadas 9 regatas du-
rante os 3 dias de competição; que foi 
um bom treinamento para os velejado-
res que estavam programados para par-
ticipar do Campeonato Sul-americano 
e da Copa Brasil de Vela, que foram re-
alizados entre os dias 02 e 11 de março 
de 2017, em Porto Alegre. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

1º Henrique Haddad / 
Breno Abdulklech – ICRJ

2º Leonardo Lombardi / 
Rodrigo Luz – ICRJ

3º Renata Decnop / 
Daniel Winter - ICB

ESTADUAL 470

1º lugar - Henrique Haddad e Breno Abdulklech

Premiação - Daniel Winter e Renata Decnop - que não está na foto(3ºlugar), Vice-Presidente da FEVERJ 
Aciolly, Henrique Haddad e Breno Abdulklech (1º lugar) e Leonardo Lombardi e Ricardo Luz (2º lugar)

Inscritos Classe Tripulação Clube
11 Laser 4.7 Humberto Cardoso de Carvalho ICRJ
2 29er Rafaela Salles e Fernanda Blyth ICRJ
3 420 Carolina Boeckh e Daniela Luz ICRJ

11 Laser 
Radial Marie Bolou ICRJ

17 Laser João Pedro H. Souto de Oliveira ICRJ
4 Finn Andre Mirsky ICRJ
2 Dingue Alvaro Bastos e Cristiane Bastos CNP

21 Snipe Helio Lyra e Rodrigo Lins ICRJ
8 Star Lars Grael E Samuel Gonçalves ICRJ

3 J70 VIKING: Haroldo Solberg, Mauricio 
Santa Cruz, Marcelo Maia, André Duble ICRJ

9 J24
EURUS: Ronaldo Senfft, Andrea 
Nicolino, Cai Bailly. Breno Winter, 
Carlos Eduardo Brandão

ICB

9 HPE 25 MOTU: Celso Quintela, John King, 
Matheus, Ian Muller ICRJ
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VELA - ABRIL 2017

Data Regata Classes
01 Copa Outono (2ª etapa Copa ICRJ) Laser (4.7, Rd e Std), 420
08 Regata Arnaldo e Celia Guedes Finn, Ranger 22, Snipe

08 e 09 Torneio Roberto Bueno  Star

11 a 16 Campeonato Brasil Centro da Classe 
Optimist (Seletiva) Optimist

21 a 23 Taça Octanorm Snipe

29, 30 e 01/05 Taça Comodoro
Laser (4.7, Rd, e Std), 420
29er, Dingue, Finn, Snipe

470, Star, Ranger 22
Velamar 22, J24, J70 e HPE 25

Vela &

 Nos dias 18 e 19 de fevereiro, a Copa Verão (1ª 
Etapa da Copa ICRJ) colocou na água 105 barcos de 15 
diferentes classes. Durante os dois dias, foram realizadas 
quatro regatas para grande maioria das classes, apenas as 
Classes da Vela Jovem (Laser 4.7, 29er e 420) foram reali-
zadas três regatas, pois no sábado Copa para eles começa-
ram às 14h.

CopaVerão

Inscritos Classe Tripulação Clube
11 Laser 4.7 Humberto Cardoso de Carvalho ICRJ
2 29er Rafaela Salles e Fernanda Blyth ICRJ
3 420 Carolina Boeckh e Daniela Luz ICRJ

11 Laser 
Radial Marie Bolou ICRJ

17 Laser João Pedro H. Souto de Oliveira ICRJ
4 Finn Andre Mirsky ICRJ
2 Dingue Alvaro Bastos e Cristiane Bastos CNP

21 Snipe Helio Lyra e Rodrigo Lins ICRJ
8 Star Lars Grael E Samuel Gonçalves ICRJ

3 J70 VIKING: Haroldo Solberg, Mauricio 
Santa Cruz, Marcelo Maia, André Duble ICRJ

9 J24
EURUS: Ronaldo Senfft, Andrea 
Nicolino, Cai Bailly. Breno Winter, 
Carlos Eduardo Brandão

ICB

9 HPE 25 MOTU: Celso Quintela, John King, 
Matheus, Ian Muller ICRJ

Confira abaixo os 1º colocados de Classe:

Campeão - Finn - André Mirsky

Campeão - Laser - João Pedro Souto de Oliveira

Campeões - Star - Lars Grael e Samuel Gonçalves
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 Mais um evento de comidas típicas será realizado 
no salão Star de 25 a 27 deste mês. Desta vez, a culinária 
alemã foi a escolhida para o buffet temático sob coordena-
ção do Chef e sócio Sr. Franz Albert Wappmannsberger.
                O Festival acontecerá nos dias: 25 (terça-feira) 
para jantar, 26 (quarta-feira) para almoço e jantar e 27 
(quinta-feira) para jantar.            
                O sommelier Thiago Gomes irá selecionar alguns 
vinhos para harmonizar e também teremos chopp sendo 
servido durante a refeição. As reservas já podem ser feitas 
no Restaurante do clube. Valor: R$ 130,00 por pessoa já 
incluídos o chopp e os vinhos selecionados (demais bebi-
das serão cobradas à parte).

FESTIVAL DE 
COMIDA ALEMÃ

 As novidades do seu clube estão mais próximas do que você imagina! Acesse o 
site www.icrj.com.br para encontrar a programação completa do mês. Filmes da progra-
mação mensal do cinema, revista em PDF, eventos do restaurante, eventos sociais es-
peciais, além dos tradicionais 
Música no Museu, Sábado dos 
Tributos, Dueto Paulo Midosi 
e Haroldo Cazes e muito mais! 
 O site também con-
ta com as últimas notícias das 
competições de Vela e Pesca, 
novidades da EDN, entrevistas 
e um banco de imagens com-
pleto, recheado de histórias. 

Site: www.icrj.com.br

Iate News: 
E-mail enviado semanalmente aos sóciosICRJ e você

COMUNICAÇÃO

 Para quem está com 
o cadastro atualizado, toda 
segunda-feira o sócio recebe 
o “Iate News” - um e-mail 
com a programação semanal 
do ICRJ. Fique por dentro 
de tudo o que o ICRJ tem 
para te oferecer e te deixar 
bem informado!
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CURSOS DA EDN
CURSO DE VELA
• Optimist;
• Laser/Dingue;
• 420;
• Windsurf 
• Curso de Oceano FAST23 Nível I

INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos); Sexta-Feira pela manhã
• Turma de manhã: das 9h às 10h40 (Inscrições Abertas)
 
NAVEGAÇÃO: 
Motonauta, Arrais Amador, Mestre Amador, Capitão 
Amador, Previsão do Tempo, GPS 

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

Mente Sã – Corpo São.
Aulas de Yoga

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 
(Insrições abertas para turma, 
nas quartas e sextas)
Idade: (6 meses a 14 anos)

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

As Inscrições para os cursos de Vela tem vagas para durante a semana.

Edn &
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JASON BOURNE
DIA: 01/04/17 -
SÁBADO
ELENCO: Matt 
Damon, Tommy Lee 
Jones, Alicia Vikan-
der, 2016 (EUA), 
124 min – Ação/Sus-
pense (14 anos).

Matt Damon brilha no papel de “Jason 
Bourne” nesse filme que é o 5º da franquia 
de mesmo nome. Surpreendido por Nicky, 
que o procura oferecendo novas informações 
sobre seu passado, o personagem acaba vol-
tando aos Estados Unidos para continuar a 
investigação. Entretanto, a novata da CIA, 
Heather Lee, tem interesses maiores.

LOLO: O FILHO DA MINHA NAMO-
RADA
DIA: 02/04/17 - DOMINGO
ELENCO: Julie Delpy, Dany Boon, 2016 
(França), 100 min, Comédia (12 anos).

Violette é uma sofisticada parisiense quaren-
tona que trabalha no mundo da moda. De 
férias no sul da França, ela encontra Jean-
-René, um modesto técnico de informática 
recém-divorciado. Contra todas as probabili-
dades, de repente os dois se descobrem apai-
xonados um pelo o outro e Jean René não 
perde tempo indo logo se juntar à sua amada 
em Paris. Acostumada ao luxo do mundo 
fashion de Paris, tudo pode acontecer quan-
do se trata de duas pessoas de origem social 
diferentes vivendo momentos inesquecíveis 
na cidade luz. Não parando por aí, Violette 
tem um filho de 19 anos chamado Lolo que 
não tornará as coisas fáceis para esse casal.

ATENTADO EM PARIS
DIA: 07/04/17 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Idris Elba, Richard Madden, 
Charlotte Le Bon, 2016 (Inglaterra), 92 min, 
Ação (14 anos).

Michael Mason, um ladrão que vive em Pa-
ris, rouba um saco com um urso de pelúcia 

que – sem saber - contém uma bomba, co-
locada para um esquema do Ministério do 
Interior de França. Michael acaba jogando o 
brinquedo fora, que depois explode, matan-
do quatro pessoas. Mason então fica marcado 
pela polícia como uma ameaça terrorista. Em 
uma investigação da CIA, o rebelde agente 
Sean Briar descobre a verdadeira história do 
“ataque terrorista” de Mason. Os dois ho-
mens, em diferentes lados da lei, colaboram 
então para derrotar os membros corruptos do 
Ministério do Interior da França.
 

MELHOR É 
IMPOSSÍVEL 
(A PEDIDOS)
DIA: 08/04/17 - 
SÁBADO
ELENCO: Jack 
Nicholson, Helen 
Hunt, 1997 (EUA), 
138 min, Comédia/
Drama (12 anos).

Jack Nicholson vive Melvin Udall, um ho-
mem grosseiro e cheio de superstições. Sua 
vida tranquila de escritor é abalada quando 
seu vizinho sofre um acidente e ele acaba 
tendo que ajudá-lo, contra a sua vontade, 
cuidando de seu cachorro. Melvin também 
começa a sentir interesse em Carol, uma gar-
çonete que o atende diariamente servindo-
-lhe o café da manhã. Diversão garantida!

SULLY – O HERÓI 
DO RIO HUDSON
DIA: 09/04/17 
DOMINGO
ELENCO: Tom 
Hanks, Aaron 
Eckhart, Laura 
Linney, 2016 (EUA), 
96 min, Biografia/
Drama (10 anos).

A data é 15 de janeiro de 2009. Logo após 
decolar do aeroporto de La Guardia, em 
Nova York, uma revoada de pássaros atinge 
as turbinas do avião pilotado por Chesley 

Sullenberger, “Sully” (Tom Hanks). Com 
o avião seriamente danificado, Sully não vê 
outra alternativa senão realizar um pouso 
forçado em pleno rio Hudson. A iniciativa é 
bem-sucedida, com todos os 150 passageiros 
a bordo sendo salvos. Tal situação logo trans-
forma Sully em um grande herói nacional, 
o que não o isenta de enfrentar um rigoroso 
julgamento interno, coordenado pela Agên-
cia de Regulação Aérea nos Estados Unidos.

O ÚLTIMO TANGO
DIA: 14/04/17 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: María Nieves e Juan Carlos Co-
pes, 2016 (Alemanha/Argentina), 85 min, 
Documentário (10 anos)

A história de amor entre os dois dançarinos 
mais famosos da história do tango. María 
Nieves Rego e Juan Carlos Copes se conhece-
ram quando tinham 14 e 17 anos. Dançando 
juntos por quase 50 anos, em todos esse pe-
ríodo eles se amaram, se odiaram, e passaram 
por várias separações dolorosas. Entretanto, 
o amor pelo tango sempre os unia novamen-
te. Juan e María contam a sua história a um 
grupo de jovens bailarinos de tango e coreó-
grafos de Buenos Aires, que transformam os 
mais belos e dramáticos momentos das vidas 
do casal em coreografias de tango incríveis.

LUZ ENTRE 
OCEANOS
DIA: 15/04/17 
 SÁBADO
ELENCO: Michael 
Fassbender, Alicia Vi-
kander, 2016 (EUA), 
133 min, Romance 
(12 anos).

Tom Sherbourne, zelador de um farol, e sua 
mulher Isabel vivem na costa Oeste da Aus-
trália. Ao descobrirem um bebê náufrago em 
um bote à deriva, o casal decide adotá-lo. Mas 
à medida que a criança cresce, seus novos pais 
descobrem as consequências de assumir uma 
criança como sendo sua. Somado a isso, eles 

Cinema &
PROGRAMAÇÃO DE ABRIL

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

*Sujeita a alterações

*
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à procura de trabalho na empresa da família 
de Alan, seu antigo colega de faculdade. Ape-
sar de suas esperanças e expectativas, os planos 
ambiciosos de Hal logo dão errado: seu mag-
netismo sexual atrai todas as mulheres da ci-
dade, incluindo a beldade de 19 anos Madge.
A paixão está presente nesse romance que lan-
çou “Kim Novak” em sua estrada de sucessos.

SIERANEVADA
DIA: 29/04/17 
SÁBADO
ELENCO: Mimi 
Branescu, Judi-
th State, Bogdan 
Dumitrache, 2016 
(Romênia), 173 min, 
Drama (14 anos).

Lary vai com a esposa à casa da família para 
a comemoração de um ano da morte do pai, 
onde encontram outros familiares das mais di-
versas gerações. Enquanto todos aguardam a 
chegada de um padre da Igreja Ortodoxa para 
realizar uma oração e benzer a casa, conversas 
paralelas revelam desde banalidades da vida 
cotidiana até conflitos entre os integrantes.

(É um filme de drama romeno de 2016 dirigido 
e escrito por Cristi Puiu. Foi selecionado como re-
presentante de seu país ao Oscar de melhor filme 
estrangeiro em 2017.) Vale a pena conferir!

HASTA LA VISTA – VENHA COMO 
VOCÊ É
DIA: 30/04/17 - DOMINGO
ELENCO: Robrecht Vanden Thoren, Johan 
Heldenbergh, Gilles De Schryver, 2012 (Bél-
gica), Comédia Dramática (Livre).

Esta é uma viagem de superação para três 
jovens deficientes físicos: um cego, outro pa-
raplégico e o terceiro tetraplégico. Dizendo 
aos pais que pretendem conhecer as viníco-
las da Espanha, os três partem em busca de 
realizar o que todo jovem comum gosta de 
fazer: dançar, beber e paquerar. Além disso, 
eles carregam um objetivo preciso em mente: 
perder a virgindade.

(Simplesmente extraordinário! Divertido e com 
situações delicadas vividas pelos deficientes que, 
como qualquer um, têm desejos e sentimentos. 
Baseado em fatos reais. Com cenas engraçadíssi-
mas e outras de grande teor dramático, o filme é 
uma preciosidade.)

conhecem uma mulher que perdeu sua bebe-
zinha e seu marido no mar na mesma época 
em que Tom e Isabel adotaram sua filha.

(Baseado no best-seller de 2012 de M.L. Ste-
dman. O elenco junta Michael Fassbender e 
Alicia Vikander (que se tornaram um casal na 
vida real durante a rodagem). Filme Indicado 
ao Prêmio Leão de Ouro 2016.

NERUDA
DIA: 16/04/17 
DOMINGO
ELENCO: Luis 
Gnecco, Gael García 
Bernal, Mercedes 
Morán, 2016 (Chile, 
Argentina, França, 
Espanha, Eua), 108 
min, Drama, Biogra-
fia, Policial (12 anos).

Pablo Neruda, poeta chileno e Prêmio Nobel 
de Literatura em 1971, foi considerado um 
dos maiores escritores da América Latina e 
herói nacional. Com uma vida conturbada 
por conta de sua filiação ao partido comunis-
ta, Naruda sofreu muitos períodos de perse-
guição e exílio fora de sua terra natal, vivendo 
longe de sua família e amigos. 

(O filme “Neruda” aborda aspectos do fim de 
sua vida, na década de 1940, com foco na per-
seguição anticomunista sofrida por ele durante 
toda a sua vida).

HORIZONTE PROFUNDO – DESAS-
TRE NO GOLFO
DIA: 21/04/17 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Mark Wahlberg, Dylan O’Brien, 
Kate Hudson, 2016 (EUA), 108 min, Dra-
ma/Ação (12 anos).

Baseada em eventos reais ocorridos em 20 de 
abril de 2010, a história se passa no Golfo do 
México, na plataforma de perfuração maríti-
ma Deepwater Horizon. Diante de um dos 
piores vazamentos de petróleo na história dos 
EUA, Mike Williams e os demais trabalha-
dores embarcados lutam para escapar com 
vida do terrível acidente.
Esta história honra os bravos homens e mu-
lheres cujo heroísmo pôde salvar muitos a 
bordo, mudando para sempre a vida de to-
dos.

É APENAS O FIM DO MUNDO
DIA: 22/04/17 - SÁBADO
ELENCO: Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, 2016 
(Canadá/França), 99 min, Drama (14 anos).

Longe de casa há doze anos, o escritor Louis 
vai ao encontro da mãe, da irmã, do irmão e 
da cunhada para informá-los que irá morrer 
em breve. No entanto, o roteiro idealizado 
por Louis, dessa curta reunião, sai de seu con-
trole assim que as mágoas, memórias, brigas 
e lágrimas do passado ressurgem de maneira 
violenta e implacável. Ótimo filme!

(Apesar de alguns tropeços, o filme foi premiado 
em Cannes em 2016.)

MUNDO OPOSTOS 
PALESTRANTE 
DIA: 23/04/2017 – 
DOMINGO
ELENCO: J.K. Sim-
mons, Minas Hatzisa-
vvas, Niki Vakali, 2016 
(Grécia), 105 min, 
Drama (14anos).

Numa Grécia assolada pela terrível crise so-
cioeconômica, mas ainda conectada aos seus 
deuses, em especial Eros, a universitária Da-
phne (Niki Vakali) é salva de um estupro 
pelo imigrante ilegal sírio Farris (Tawfeek 
Barhom). Já o executivo Giorgios (Christo-
pher Papakaliatis) encara a dissolução da em-
presa em que trabalha ao mesmo tempo em 
que se envolve mais do que o esperado com 
uma consultora estrangeira (Andrea Osvárt). 
Enquanto isso, o historiador Sebastian (J.K. 
Simmons) tenta se comunicar com uma se-
nhora (Maria Kavoyianni) no mercado.

PIC NIC - FÉRIAS DE 
AMOR (A PEDIDOS) 
Sessão Nostalgia
DIA: 28/04/17 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: William 
Holden , Kim Novak,  
1955 (EUA), 106 min, 
Clássico (16 anos).

É feriado e chega à cidade o recém-saído de 
um trem de carga e“bon-vivant”, Hal Carter 
para tentar recomeçar sua vida. Com seu belo 
físico e muito charme, Hal vai para o Kansas 

Cinema &
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A noite temática foi um 
sucesso! No dia 18 de feve-
reiro a Subsede reproduziu 
uma divertida noite ha-
vaiana com música ao vivo, 
colares florais e um jantar 
especial preparado pelo 
Chef Daniel Pezzote. Só-
cios e convidados curtiram 
o clima pré-carnavalesco 
com muita diversão.

HAWAI EM CABO FRIO
Iate News &

Chef Daniel Pezzote Noite do Hawaii em Cabo Frio

 Visando manter o bom uso e segurança para em-
barque e desembarque, na qual o clube tem licença de ope-
ração na subsede de Angra, as caixas de energia (tomadas) 
foram retiradas do cais da subsede.
 Em breve, poitas serão disponibilizadas para os as-
sociados que desejarem permanência temporária com con-
forto, apoio náutico e segurança, através de reserva prévia. 
Aguardem!

MUDANÇAS NO
CAIS DE ANGRA

 Informamos que, após diversas ocorrên-
cias de prestadores de serviço circulando pelo 
clube sem identificação, estamos reforçando a 
fiscalização do uso de crachá para todos os fun-
cionários, marinheiros e prestadores de serviço.
Solicitamos que oriente seu funcionário para 
que use seu crachá de forma visível, para fácil 
identificação

USO DO CRACHÁ

Reforço de peso
Os dois novos “macacos” hidráulicos da subsede já estão 

disponíveis aos sócios graças ao apoio do gerente Leo Labis 
e orientação do Sócio Santo Brillantino. Eles suportam 
carregar embarcações de até cinco toneladas cada um.

Pra movimentar...
A subsede de Cabo Frio,  desde o mês passado, vem 

disponibilizando rede de vôlei e suporte  entre coqueiros 
para quem quiser se aventurar no Slackline para os asso-
ciados que estiverem por lá. Aproveite e se movimente!
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 6.881.436,81 Fornecedores 1.431.008,49
Contas a receber - sócios 6.057.392,91 Adiantamentos para eventos sociais 406.059,83
Outras contas a receber 1.760.744,70 Salários e encargos a pagar 1.704.092,24
Estoques 646.881,72 Impostos e taxas a recolher 689.955,79
Adiantamentos 248.867,81 Outras contas a pagar 61.023,14
Outros ativos circulantes 608.916,70

16.204.240,65 4.292.139,49

Não Circulante Não Circulante
Processos judiciais Cedae 11.325.955,62 Processos Judiciais Cedae 11.325.955,62
Processos Judiciais 725.699,24 Provisão para Contigência 2.195.563,63

12.051.654,86 13.521.519,25

Investimentos eventuais 1.136.067,53 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 1.299.021,79 Patrimônio social 40.437.722,28
Imobilizado 39.903.564,44 Reservas livres 127.186,49

42.338.653,76 Reservas vinculadas 4.606.989,24
Reservas patrimoniais 4.539.662,82
Superávit/(Deficit) do exercício 3.069.329,70

52.780.890,53

TOTAL DO ATIVO 70.594.549,27 TOTAL DO PASSIVO 70.594.549,27

RECEITAS R$ DESPESAS R$

Clube 34.056.160,52 Clube 32.057.493,31
Restaurante 14.576.629,30 Restaurante 13.585.583,54
Convés 1.884.738,29 Convés 1.805.121,56

TOTAL DAS RECEITAS 50.517.528,11 TOTAL DAS DESPESAS 47.448.198,41

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 3,78
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 - Janeiro/17

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR/16 A JAN/17

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

2017 2016 2017 X 2016
CLUBE 265.301,10R$        35.285,72-R$            300.586,82R$         
RESTAURANTE 138.363,00R$        31.015,00R$            107.348,00R$         
CONVÉS 12.276,53R$          10.514,68R$            1.761,85R$             
Transferência de reservas Patrimoniais * 310.000,00R$        300.000,00R$          10.000,00R$           
RESULTADO OPERACIONAL 105.940,63R$        293.756,04-R$          399.696,67R$        

2017 2016 2017 X 2016
CLUBE 1.998.667,21R$    1.871.310,74R$       127.356,47R$         
RESTAURANTE 991.045,76R$        676.996,41R$          314.049,35R$         
CONVÉS 79.616,73R$          137.518,56R$          57.901,83-R$           
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO 3.069.329,70R$    2.685.825,71R$      383.503,99R$        
TRANFERÊNCIAS DE RESERVAS PATRIMONIAIS* 3.475.000,00R$    3.444.000,00R$      31.000,00R$           
RESULTADO OPERACIONAL 405.670,30-R$        758.174,29-R$          352.503,99R$        

*Receitas de concessionárias, alugueis de dependências sociais e taxa de transferência de títulos

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

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

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




