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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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este mês, a equipe Ponta Negra do Co-
mandante João Paulo Teixeira, campeã 
do Offshore World Championship 2017 
realizado na Costa Rica, ilustra junta-
mente com a vice-campeã Picante do 
Comandante Luis Carlos Bulhões e a 

equipe Binoca do Comandante Leonardo Bochner que 
ficou com a quarta colocação geral, a capa desta edição.
 Já na sede do ICRJ, temos o registro da come-
moração dos campeões no Bar Temático no último dia 
de abril juntamente com parentes e amigos.  Outro 
torneio que movimentou a Pesca foi a final da Pes-
ca Costeira no dia 08 de maio. A vitória ficou com a 
equipe Pisces do Comandante Alexandre Antunes.
 Na Vela, 
o grande even-
to de abril foi 
o Campeonato 
Brasil Centro 
da Classe Opti-
mist que definiu 
os velejadores 
que irão dispu-
tar torneios in-
ternacionais da 
classe durante 
este ano. A com-
petição reuniu 
174 velejadores 
de vários estados 
do Brasil dentre eles: Leonardo Mirow, Pedro Madu-
reira, Guido Hirth, Mathias Mirow e Antônio Celso 
Castelo Branco Filho conquistaram vaga para os cam-
peonatos internacionais deste ano.
 Na França, Kahena Kunze venceu na 49er FX 
com sua parceira Martine Grael a Etapa da Copa do 
Mundo de Hyères, que teve também participação de 
Patrícia Freitas na RS:X feminina, Jorge Zarif e André 
Mirsky na Finn. Ainda tivemos as Regatas Arnaldo e 
Célia Guedes, Roberto Bueno, Copa Outono e Taça 
Octanorm.
 A EDN irá realizar a formatura dos cursos do 
primeiro semestre e da Turma 88 de Optimist nos dias 
18 e 24 de junho. Venha e prestigie os formandos! Já 

no mês de julho, a Colônia de Férias movimentará o 
clube com programação variada. As inscrições já estão 
abertas. 
 Clima de Arraiá - no dia 25 de junho o Iate vai 
realizar a tradicional Festa Junina em torno da piscina. 
Já na programação do Restaurante, o jantar em ho-
menagem ao Dia dos Namorados terá comemoração 
dupla no ICRJ - um menu exclusivo estará disponível 
para os sócios que solicitarem reservas para os dias 09 
e 10 de junho. 
 No Bilhar, a final da 1ª Etapa do Torneio da 
classe Ouro foi tão disputada que só tivemos defini-
do o campeão na sétima (e última) rodada. Leonardo 
Oliveira foi o vencedor após longa disputa ponto a 

ponto com Peter 
King. 
   Os remado-
res sul-africanos 
Braam Malherbe 
e Wayne Robert-
son fizeram uma 
travessia da Ci-
dade do Cabo, na 
África, até o Rio 
de Janeiro à remo 
numa viagem ar-
riscada em prol 
da conscientiza-
ção e preservação 
do meio-ambien-

te. Eles foram recepcionados em nossa subsede de 
Cabo Frio.
 Além disso, a subsede começou a apoiar o pro-
jeto “SOMAR - Turismo Adaptado”, que promove la-
zer e entretenimento com segurança para pessoas com 
deficiência física e mobilidade reduzida.
 Já na sede do Clube, o jardim próximo à Ca-
pela foi reformado – novas mudas de plantas e flores 
aguardam o crescimento. No Iate News, você vai en-
contrar a atual padronização de vestimenta para fun-
cionários particulares e/ou concessionários que estive-
rem prestando serviço nas dependências do clube.

Boa leitura!

N
Fique por Dentro...



5

CURSO DE VELA
• Optimist; 
• Laser/Dingue (A partir de 14 anos);
• 420 (para alunos formados no nível 
-II de Laser ou Dingue);
• Windsurf (A partir de 12 anos).
• 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 (23, 
24, 25, 26 e 27 de junho), Mestre 
Amador, Capitão Amador, Previsão 
do Tempo, GPS 

Vem remar!
Pacotes com aulas de Stand Up – 
Paddle. 
Agende sua aula e venha conhecer o esporte, 
quem ama mar, sol e quer exercitar o equi-
líbrio, não pode ficar fora dessa. Vem remar!

Mente Sã – Corpo São.
Aulas de Yoga - Com aulas quartas e 
sextas-feiras, o yoga é uma ótima opção 
para quem procura uma atividade física 
que trabalhe com o corpo todo.

PISCINA:
• Natação Infantil de manhã
Idade (6 meses a 14 anos)

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

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

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

(Inscrições abertas a partir do dia 1 de Julho)
CURSOS DA EDN

Edn &

 Nos dias 18 e 24 de junho a EDN realizará a formatura dos cur-
sos ministrados neste primeiro semestre. No domingo, dia 18, a garota-
da da Turma 88 de Optimist e demais cursos participará da tradicional 
cerimônia em frente ao Cais da Bandeira a partir das 11h. 
 No dia 24, será realizada a formatura dos alunos dos cursos de 
Laser/Dingue e Windsurf a partir das 14h, em frente à Escola de Des-
portos Náuticos. Participe dessas cerimônias e prestigie os novos veleja-
dores do Clube.

Formatura da Turma 88

 Aproveite que as 
inscrições para Colônia de 
Férias da EDN estão aber-
tas e antecipe a programa-
ção de férias do seu filho. 
Nesta edição de julho será 
uma semana (do dia 18 ao 
dia 21) com muitas ativida-
des. Entre em contato com 
a secretaria da EDN e sai-
ba mais através do telefone 
3223-7200 ramal 2292.

COLÔNIA 
DE FÉRIAS
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 Nos dias 21, 22 e 23 de abril, o Clube promoveu a 22ª edição da 
Taça Octanorm para a classe Snipe. Não diferente das edições anteriores, a 
Taça contou com um grande número de barcos participantes, total de 49, 
representando os estados de SP, RJ, DF, BA, SE e PE.  
 Na sexta feira, 21, primeiro dia da competição, foi possível realizar 
apenas uma regata devido ao vento fraco vindo de Nordeste. No segundo dia, 
também só foi possível realizar uma única regata, com vento fraco e maré mui-
to forte. Segundo o Diretor de Vela Ricardo Baggio, essas difíceis condições 
determinaram que poucos barcos conseguissem cruzar a linha de chegada.
 O domingo começou com total pressão sobre a CR, que precisava 
fazer mais uma regata para validar o campeonato. A intenção era iniciar a 
regata às 12h, mas o vento não permitiu e os velejadores ficaram em terra até 
o vento entrar. 
 Mas assim que o vento apareceu a Comissão de Regata mandou os 
barcos para água e realizou a primeira regata com vento Sudoeste em torno 
de 15 nós e chuva. A segunda regata aconteceu com vento de aproximada-
mente 10 nós, o que foi um grande desafio para os velejadores que estavam 
na “briga” pelo título e por melhores colocações na Classificação Geral. Na 
terceira e última regata, o vento foi diminuindo no decorrer da prova e pra-
ticamente zerou. Com maré muito forte, parecia que os barcos não conse-
guiriam completar a regata. Todavia, entrou vento de Leste e os velejadores 
concluíram a regata cruzando a linha de través.
 A dupla vencedora foi Mario Tinoco e Alexandre Muto (Marinha 
do Brasil/ ICRJ), seguidos pelos baianos, atuais Campeões Mundiais, Ma-
teus Tavares e Gustavo Carvalho (YCB).  Em terceiro lugar ficou a dupla 
baiana, comandada pela Campeã Mundial feminino Juliana Duque com 
seu marido Rafael Martins (YCB).

Largada - Taça Octanorm

Dupla campeã - Mario Tinoco e Alexandre Muto

Taça Octanorm – Capitão de Flotilha Flávio  Castro, Luiz Paulo Gonçalves e Rafael Ribeiro (3º lugar), João Pedro de Oliveira e Gustavo Nascimento (5º lugar), 
Alexandre Muto e Pedro Tinoco (1º lugar), Rafael Martins e Juliana Duque (4º lugar geral e 1º lugar misto) e Matheus Tavares e Gustavo Carvalho (2º lugar)

TAÇA OCTANORM 
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 A 2ª etapa da Copa do Mundo de Vela aconteceu 
em Hyères, na França, no período de 23 a 30 de abril. Os 
velejadores do ICRJ: Kahena Kunze (com Martine Grael) 
na classe 49erFX, Patrícia Freitas na RS:X Feminino, Jorge 
Zarif e André Mirsky na Finn; estiveram presentes e obti-
veram ótimas colocações.
 Na classe 49er FX, as campeãs olímpicas Kahena 
Kunze e Martine Grael lideraram a classificação de ponta 
a ponta e conquistaram o título no penúltimo dia de com-

petição. A dupla está com 100% de aproveitamento em 
2017: duas participações em etapas da Copa do Mundo 
(Miami e Hyères) e dois ouros conquistados.
 Na RS:X feminina, Patrícia Freitas venceu a re-
gata de medalha de sábado e terminou esta etapa da 
Copa do Mundo de Vela na 5ª colocação. Na classe 
Finn, Jorge Zarif também completou a sua participa-
ção na competição em 5º lugar no geral, e André Mir-
sky, terminou na 34ª.

ICRJ em Hyères

 No dia 08 de abril, a garotada da classe Optimist entrou na água 
com 83 barcos, entre estreantes e veteranos, para participar da Regata 
Arnaldo e Célia Guedes, homenagem ao casal que dedicou muitos anos 
à Flotilha Zé Carioca e à Escola de Desportos Náuticos. Geralmente, a 
competição faz regata de percurso, contudo dessa vez foi feito o percurso 
trapezoidal (tradicional da classe Optimist), visto que serviu de treinamen-
to para o Campeonato Brasil Centro, que foi realizado na sequência.
 Numa boa disputa, o vencedor dos veteranos foi Vinícius Koeche 
(CDJ), em segundo lugar ficou Bernardo Martins (CNC) e Guido Hirth 
(ICRJ) em terceiro. Entre os estreantes, Manoela da Cunha (CDJ) foi a 
vencedora; na segunda colocação ficou João Gabriel Carvalho (CRG) e 
Júlia Vicente (ICRJ) na terceira colocação completando o pódio.
 Após a regata, a cerimônia de premiação foi realizada no Bar dos 
Pinguins, em uma grande confraternização da garotada de vários lugares 
do Brasil.

ARNALDO E 
CÉLIA GUEDES

 Nos dias 08 e 09 de abril o Clu-
be realizou o Torneio Roberto Bueno da 
Classe Star, que mesmo com pouca ade-
são, teve quatro regatas muito disputadas 
em boas condições de mar e vento do qua-
drante Sul.
  O título ficou com a dupla Carlos 
Dohnert e Gustavo Kunze, seguidos pela 
dupla Alessandro Pascolato e Henry Boe-
ning. Na terceira colocação, ficou a dupla 
formada por Jorge Bhering e pelo filho do 
homenageado Roberto Bueno, o Jorginho 
Bueno. 

REGATA 
ROBERTO 

BUENO

Kahena Kunze com Martine Grael Patrícia FreitasJorge Zarif 

Fotos: @
Pedro M

arinez/Sailing Energy/W
orld Sailing
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CLASSE OPTIMIST

 O Campeonato Brasil Centro da Classe Opti-
mist, um dos mais importantes campeonatos no calen-
dário da Vela Jovem, foi realizado pelo ICRJ entre os dias 
11 e 16 de abril. A competição definiu os velejadores que 
irão disputar torneios internacionais da classe durante 
este ano. 

 Ao todo, 135 velejadores veteranos e 39 estrean-
tes participaram do evento. Dentre os 174 velejadores, a 
maior equipe foi a do ICRJ contando com um elevado 
número de velejadores recém-formados na EDN. 
 O campeão entre os veteranos foi o gaúcho Lo-
renzo Balestrin e o campeão da categoria estreante foi o 

CAMPEONATO BRASIL CENTRO  
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CLASSE OPTIMIST também gaúcho, Pedro Silva - ambos são velejadores do 
Clube dos Jangadeiros, que conta com a apoio do Comitê 
Brasileiro de Clubes. O melhor colocado do ICRJ foi o 
jovem velejador Leonardo Mirow em 4º lugar na classifica-
ção geral. 
 Nos cinco dias de regata, as condições de vento fo-
ram bem diversas, pois houve dias com ventos médios e 
fortes e dias com ventos fracos, além da forte influência da 

maré, que exigiu muito fisicamente e psicologicamente 
dos jovens velejadores. 
 Foram realizadas 11 regatas no total para a cate-
goria veterano e sete da categoria estreante. O ranking de 
classificação para os campeonatos internacionais é esta-
belecido a partir das regatas do Campeonato Brasileiro e 
de um campeonato regional escolhido como seletiva, que 
neste ano foi o referido campeonato. 

Os jovens velejadores do ICRJ que conquistaram vaga para os Campeonatos Internacionais de 2017 foram:

Kahena Kunze em discurso motivador para os 
jovens velejadores

Pódio categoria veterano -  Dez primeiros colocados geral

Leonardo Mirow 
Ocupa uma das cinco 
vagas para velejadores 

brasileiros no Campeo-
nato Mundial.

Pedro Madureira 
Será um dos quatro 
representantes brasi-

leiros no Campeonato 
Europeu.

Antônio Celso Castelo 
Branco Filho

ocupa uma das quinze 
vagas no Campeonato 

Norte Americano.

Guido Hirth
ocupa uma das 
quinze vagas no 

Campeonato 
Norte Americano.

Mathias Mirow
ocupa uma das 
quinze vagas no 

Campeonato 
Norte Americano.
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VELA - JUNHO 2017

Data Regata Classes
03 Regata Outono-Inverno ORC, IRC e BRA RGS

10 e 11 Taça Jorge Zarif Finn
10 e 11 Copa HPE 30 (3ª etapa)  HPE 30
10 e 11 Torneio Zé Carioca (Cabo Frio) Optimist

11 Regata Ele e Ela
Dingue, Snipe, Star

HPE 25, Oceano “bico de proa”
J24, J70 e Ranger 22

15 a 18 Campeonato Brasileiro J70
17 e 18 J70 Brasil Cup (3ª etapa - Angra dos Reis) BRA RGS, IRC,ORC e HPE 30

24 Regata Solitário ORC, IRC e BRA RGS
23 e 25 Campeonato Leste Brasileiro (Cabo Frio) Snipe

Vela &

 Mês de abril come-
çou com a Copa Outono 
nos dias 01 e 02, tendo a 
participação de 130 barcos, 
de 11 classes. Foram quatro 
regatas nos dois dias, rea-
lizadas em boas condições 
de vento em duas diferentes 
áreas de regata – Escola Na-
val e Praia do Flamengo.
 Neste ano, excepcio-
nalmente, tivemos a parti-
cipação da Classe Optimist 
– pois a Copa serviu de 
treinamento para o Cam-
peonato Brasil Centro, se-
letiva para os Campeonatos 
Mundial, Europeu e Norte-
-Americano, que foi reali-
zado nos finais de semana 
seguintes.
 Confira ao lado os 
campeões de cada classe:

Classe Barco Tripulação Clube

HPE 25 Marinha do 
Brasil

Mário Tinoco do Amaral / 
Martha Rocha /Isabel Swan Marinha 

do Brasil

J 24 Sunset Newton Passos / Leonardo / 
Ronald / Francisco / Elise ICRJ    

Ranger 22 Rio Summer
Sandra Marques Mazal / Isac 

Mazal / Sergio Almeida / 
Vitor Krauss

ICRJ    

Snipe Catharina Helio Hasselmann / 
Rodrigo Hasselmann RYC  

Finn Caipirinha Tiago Moraes CRG
Laser Ciborgão Mateus Carvalho ICRJ

Laser Radial Guga Gustavo Abdulklech ICRJ
Laser 4.7 Sem nome Bernardo Souza Pinto Tostes ICRJ

420 Stekemon II Stefano Geronimi / 
João Petersen ICRJ

Optimist Veterano Sem nome Leonardo Mirow ICRJ
Optimist Estreante Sem nome Rodrigo Feitas CNC

COPA OUTONO
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 O tradicional jantar ro-
mântico em homenagem ao Dia 
dos Namorados (dia 12 cairá em 
uma segunda-feira) será comemo-
rado antes - nos dias 09 (sexta-
-feira) e 10 (sábado) de junho - no 
Salão Star do clube. 
 Um menu especial com 
opções de entrada, prato principal 
e sobremesa poderá ser escolhido 
pelos casais e cada um ganhará 
uma taça de espumante nacional 
ou um drink Aperol Spritz.
 Faça a sua reserva no escri-
tório do restaurante ou através do 
telefone 3223-7200 ramal 2148. 
O valor é de R$ 110,00 por pessoa.

Dia dos Namorados
Restaurante &

COPA OUTONO
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 O resultado já era esperado! 
A tradicional equipe do ICRJ, Pon-
ta Negra, manteve seu histórico de 
sucesso e sagrou-se Campeã Mundial 
de Pesca Oceânica ao vencer 50 equi-
pes de 29 diferentes países no Offshore 
World Championship 2017 realizado 
anualmente na Costa Rica.
 Após bater na trave e frequen-
tar o pódio por tantas vezes, o Brasil 
conquistou de maneira heroica o 1º 
lugar na competição. Nos últimos 
anos foram três vice-campeonatos – 
Jenny/2014, Perfeita/2015 e Ponta 
Negra/2016 – e dois terceiros lugares 
– Release/2015 e Ponta Firme/2016.
 Em abril deste ano, foram 
capturados e liberados poucos peixes, 
apesar de, tradicionalmente, haver 
uma abundância durante toda a com-
petição. Foram aproximadamente 250 
peixes entre sailfishes e marlins (azuis, 
negros e listrados), média de cinco pei-
xes de bico liberados por equipe.
 A regularidade e a eficiência 
da equipe Ponta Negra – nenhum pei-
xe de bico foi perdido – ajudaram a 
alcançar o “topo do mundo”, em um 
campeonato com peixes abaixo do es-
perado em função da elevada tempe-
ratura da água. Porém, neste cenário, 
os marlins estavam mais ativos o que 
trouxe maior dificuldade e disputa ao 
campeonato. 
 A formação da Ponta Ne-
gra foi a mesma do vice-campeonato 
mundial conquistado em 2016: Co-
mandante. João Paulo T. da Costa, 

Ricardo Pedrosa, Antônio Villarejo, 
Evandro Soares e Eduardo Castro (o 
experiente Fernando Pedrosa precisou 
ser substituído de última hora devido 
à lesão no cotovelo).
 O vice-campeonato mundial 
foi conquistado pela equipe Picante, 
com talento passado de pai para filho. 
A equipe formada pelo Comandante 
Luis Carlos Bulhões, Contra-Como-
doro do ICRJ Vicente Arruda Filho, 
com seus filhos herdeiros de talento na 
pescaria Lucas Bulhões e Vicente Luis 
Arruda, além do experiente pescador 
Alberto Quintaes.
 Com uma recuperação fantás-
tica e vitória no último dia de com-
petição, a equipe Binoca, formada 
pelo Comandante Leonardo Bochner, 
Eliseu Soares Neto, Fernando C. de 
Almeida, Pedro Bertrand e Adenilson 
Silva, também do ICRJ, assegurou a 4ª 
colocação geral. Em terceiro e quinto, 
ficaram duas equipes de Trinidad & 
Tobago.
 “Depois de alguns vice-cam-
peonatos e 3º lugares conquistados 
por equipes brasileiras nos últimos 
anos, o Brasil merecia demais esse títu-
lo mundial. Mais uma vez fizemos um 
verdadeiro Brazilian Storm na Costa 
Rica! ”, destacou Ricardo Pedrosa da 
equipe Ponta Negra.
 O Offshore World Championship 
2017 aconteceu entre os dias 23 e 28 de 
abril e reuniu as equipes campeãs dos 
principais torneios de pesca do mundo, 
sendo 11 times brasileiros. 

Pesca &

BRASIL NO 
TOPO DO MUNDO
Ponta Negra é Campeã Mundial de Pesca Oceânica

Equipe Ponta Negra - Campeã -  Eduardo Castro, Evandro Soares, Ricardo Pedrosa, Comandante João 
Paulo da Costa e Antônio Villarejo

Equipe Binoca - 4º lugar - Fernando de Almeida, Adenilson Silva, 
Leonardo Bochner, Eliseu Soares Neto e Pedro Bertrand

Equipe Picante - Vice-Campeã - Vicente Arruda, 
Luis Carlos Bulhões, Albeto Quintaes, Lucas 

Bulhões e Vicente Luiz Arruda



13

1º DIA
Após um sorteio dos barcos não muito comemorado pela nossa equipe - já 
que nesse torneio cada time pesca em um barco diferente a cada dia - par-
timos para o 1º dia em um barco mediano, porém animados. Liberamos 
nosso primeiro sailfish apenas por volta das 11h. À tarde conseguimos fazer 
dois dublês (dois sailfishes capturados ao mesmo tempo), sendo um deles, 
nos minutos finais! Terminamos o dia com cinco sailfishes liberados e na 6ª 
colocação, empatados com o 3º colocado e com a equipe brasileira Picante 
em 5º lugar.

2º DIA
O 2º dia foi a bordo do melhor barco do nosso sorteio. A expectativa era 
grande já que sabíamos que, se não fizéssemos um grande resultado, ficaria 
mais complicado nos manter nas primeiras colocações nos dias finais. Con-
tudo, o dia não foi tão bom e mesmo com apenas dois sailfishes liberados 
subimos três colocações no geral e alcançamos o 3º lugar. A Picante assu-
miu a 1ª colocação geral com mais um bom resultado na etapa.

3º DIA
Partimos para o 3º dia a bordo, novamente, de um barco sem tradição no 
torneio, mas com muita esperança já que estávamos com 100% de apro-
veitamento (nenhum peixe perdido). Arriscamos e pescamos durante toda 
a manhã em uma área mais longe de terra, diferente dos demais barcos. 
Mudamos a estratégia e navegamos para esta área por volta de meio-dia, 
sem nenhum peixe computado, e então às 13h45 liberamos nosso primeiro 
marlim azul no torneio. Quando respirávamos aliviados, liberamos logo 
em seguida um sailfish. Este dia difícil nos manteve no 3º lugar geral e nos 
deu ainda mais energia para o 4º e último dia. A Picante continuava firme 
na luta, fechando o dia no 2º lugar geral.

4º DIA
O último dia, como não poderia deixar de ser, foi o mais tenso. Nova-
mente, a maioria dos barcos do torneio estavam na mesma área. Pescamos 
lado a lado com nossos concorrentes. Liberamos nosso primeiro sailfish 
às 9h55, e então ficamos empatados na primeira colocação do torneio até 
quase 12h47 quando liberamos nosso segundo sailfish e passamos a lide-
rança! Continuávamos sem perder nenhum peixe no torneio e 45 minutos 
depois liberamos mais um sailfish. Neste momento, atentos ao rádio, sa-
bíamos que nossos concorrentes diretos não haviam computado nenhum 
peixe. Quando, às 14h, liberamos nosso 4º sailfish do dia aumentamos 
ainda mais a vantagem que tínhamos. Esperar o término da etapa às 15h30 
foi um eterno sofrimento, mas valeu muito a pena. Campeões Mundiais, 
vamos comemorar!!!

Pesca &

Diário de Bordo
por Ricardo Pedrosa

Equipe Ponta Negra - Campeã -  Eduardo Castro, Evandro Soares, Ricardo Pedrosa, Comandante João 
Paulo da Costa e Antônio Villarejo

Equipe Binoca - 4º lugar - Fernando de Almeida, Adenilson Silva, 
Leonardo Bochner, Eliseu Soares Neto e Pedro Bertrand

Anel do campeão!
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2

1

4

3

5

1 - Confraternização dos pescadores! 

2 - Luis Carlos Bulhões, Lucas Bulhões, Vicente 
Arruda e Vicente Luiz Arruda com o anel do Mundial

3 - Rafael Ferreira, Evandro Soares e João Franklin Neto 

4 - Alex Gjorup, Eliseu Soares filho e Marcelo 
Fonseca 

5 - Fernando de Almeida, Ricardo Pedrosa, 
Guilherme Duque Silva, Eliseu Soares Neto e 
Reinaldo Silva

A comemoração dos campeões do Campeonato Mundial de Pesca Oceânica 
da Costa Rica continuou no dia 30 de abril, no Bar Temático, com direito a 

exibição do anel de campeão e muitas histórias de pescadores.
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PESCA - JUNHO 2017

Data Torneio Local
11 23ª Open 25 - 1ª Etapa ICRJ
18 23ª Open 25 - 2ª Etapa ICRJ

 Terminou no dia 07 de maio 
o 50º Torneio de Pesca Costeira do 
ICRJ com vitória da equipe Pisces do 
Comandante Alexandre Antunes, Ro-
gério Gomes, João Frederico Pinhei-
ro, Bruno Campos, Mauro Moreira 
e Ricardo Antunes. Na classificação 
geral, a vice-campeã foi a equipe Bia 
Carol do Comandante Sergio Bar-
celos, Evandro Soares, Eliseu Soares 
Filho, Gilberto Malvares e Alex Cer-
queira e a equipe Fish Finder/Lorah 

dos Comandantes Bruno Santiago 
e Edson Tikerpe, Frederico Rabelo, 
Gustavo Goldner, Elmer Vieira e Luís 
Carlos Pereira ficou em terceiro lugar.
 Na categoria Evolving, onde 
se encontram as equipes em evolução, 
a campeã foi a Fonzi do Comandante 
Luigi Brunelli, Santo Brillantino, Pau-
lo Cesar e James Goldberg. A equipe 
Tuna do Comandante Vicenzo Di 
Genaro e Dioclecio Dantas de Araujo 
Filho, levou o vice-campeonato. Já a 

Mar Del Sol do Comandante Maurí-
cio Boynard, Marcelo Coelho, Rogé-
rio Borda, Flávio Pinheiro, Leonardo 
Vinhaes e Leonardo Tolomei, ficou 
em terceiro lugar.
 A maior peça do torneio foi 
um dourado de 17,200 kg capturado 
por Santo Brillantino da equipe Fon-
zi. Após a pesagem, os pescadores e 
seus familiares confraternizaram em 
frente ao hangar 03 com vários ape-
ritivos e drinks.

Equipe Pisces - Campeã do Torneio de pesca Costeira - Mauro Moreira, Coman-
dante Alexandre Antunes, Alfredo, Rogério Gomes, Paulo Casanova, Ricardo 

Antunes, João Frederico e Bruno Campos

Equipe Bia Carol - Vice-Campeã - Marcos, Gilberto Malvares, Eliseu Soares 
Filho, Comandante Sérgio Barcelos, Evandro Soares e Alex Cerqueira

Equipe Fish Finder - 3º lugar geral - Comandante Edson Tikerpe, Augusto 
Frederico Rabelo e Comandante Bruno Santiago

Torneio de Pesca Costeira - Maior Peça - Dourado 17,200Kg capturado por Santo 
Brillantino da Equipe Fonzi com Paulo Cesar, James Golberg e Luigi Brunelli

PISCES CAMPEÃ NA COSTEIRA
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Fixa

PROGRAMAÇÃO 

Junho

CINEMA -  Todas as sextas e sábados às 20h e domingos às 17h,  
no Centro Cultural Gabriel Villela.
ARTE NO IATE - Todas as terças-feiras, das 19h às 21h, no Cen-
tro Cultural e 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.
AULA DE DANÇA DE SALÃO (com Professores da Escola de 
Dança Jaime Aroxa) -  Todas as quartas-feiras, das 18h30 às 20h, 
no Salão 470.
MISSA DOMINICAL - Todos os domingos, às 19h15, 
na Capela do ICRJ.

RECREAÇÃO INFANTIL

Festa Junina do ICRJ - 
No Pérgula da Piscina, das 15h às 20h.

Tributos - Ana Egito em tributo ao Clube da Esquina
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

24

Música no Museu - Clássicos Brasileiros com Adriana Balleté, 
violão. No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

Iate com Saúde - “A fisioterapia pélvica na saúde do homem e da 
mulher”- Dra. Mônica Lopes. No Salão 470, às 20h.

10

08
Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes
(Gaitista e Trompetista). No Bar Temático, às 19h.

Tributos - Roberto Simões em tributo à Flauta Transversa
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

25

20

21
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 A tradicional Festa Junina do ICRJ já tem data 
marcada – dia 25 de junho! A Pérgula da Piscina estará 
decorada especialmente para o evento, que começa às 15h. 
Teremos muitas comidas típicas, além de brincadeiras para 
crianças de todas as idades. 
 Assim como fazemos todos os anos, o Clube irá 
recolher alimentos não-perecíveis que serão doados a uma 
instituição de caridade.
 Entre no clima de arraiá e traga seu filho vestido 
a caráter. Os convites já podem ser retirados na Gerência 
Social. Máximo de 10 convites por título.

Social &

Arraiá na
Piscina
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 No dia 09 de maio foi realizada a 1ª 
Etapa do Torneio de Bilhar Classe Ouro e Pra-
ta no Clube. Na acirrada disputa na final da 
classe ouro entre Peter King e Leonardo Oli-
veira, onde até a sexta rodada estavam empa-
tados - Leonardo levou a vitória. Em terceiro 
lugar ficou Fernando Gioia. Na Classe Prata, 
Fernando Motta foi o vencedor, seguido por 
Paulo Mário e João Victor Zarur.

FINAL ACIRRADA 

Assessor de Bilhar Roberto Zarur, Marquinhos, Biro-Biro, 
Gabriel, Thiago, Peter King e Leonardo Oliveira

Leonardo Oliveira - Vencedor da primeira etapa, Classe Ouro

Peter King - Segundo colocado da primeira etapa, Classe Ouro Fernando Gioia - Terceiro colocado da primeira etapa, Classe Ouro



19

 Informamos que a partir 
do dia 14/07 (sexta-feira) será obri-
gatório o uso de vestimentas espe-
cíficas nas dependências do Clube 
para as seguintes classes:

- Empregado Particular 
(Cuida da embarcação dos sócios)
Dias: De 2ª à 6ª feira (Dias úteis)
Traje: Bermuda ou calça na cor 
cinza,  camisa cinza ou camisa da 
embarcação, tênis ou sandália.

Dias: Sábados, domingos e feriados
Traje: Bermuda ou calça na cor 
branca, camisa branca ou camisa da 
embarcação, tênis branco

- Concessionários Navais 
(Pessoa ou firma que presta serviço 
náutico aos sócios e seus dependentes)
Dia: De 2ª feira a domingo
Traje: Bermuda ou calça na cor ca-
qui ou azul, camisa ou jaleco na cor 
caqui ou azul, tênis ou sandália.

Iate News &

CÓDIGO DE
VESTIMENTA

No final de março a equipe de jardinagem do clube reformou os 
jardins do entorno da Capela e próximo ao chafariz com novas 
mudas de plantas. Agora é esperar o tempo para que floresça!

PAISAGISMO 
NO ICRJFINAL ACIRRADA 

 O Clube ainda tem 
disponível alguns títulos pa-
trimoniais para venda, dentro 
do Projeto Filho/Neto. Os in-
teressados deverão procurar a 
Secretaria do Clube para ob-
ter mais informações.

ÚLTIMOS 
TÍTULOS
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O MAR DE ÁRVORES
DIA: 02/06/17 –
SEXTA FEIRA
ELENCO: Matthew 
McConaughey, Ken 
Watanabe, 2017 (EUA), 
110 mim, Drama, 
(Livre)

A floresta Aokigahara, conhecida também 
como “Sea of Trees”, localizada aos pés do 
Monte Fuji, é famosa por ter um alto índi-
ce de suicídios. Dois homens, o americano 
Arthur Brennane e o japonês Takumi Naka-
mura, vão até lá com esta intenção, mas ter-
minam por iniciar uma séria jornada de refle-
xão e sobrevivência floresta adentro. Pouco a 
pouco, um vai ajudando o outro a repensar o 
ato de tirar a vida.

Mar de Árvores é um filme que nos faz pensar 
que o quê realmente importa da vida é o modo 
como a levamos. Em média, ao menos 100 casos 
são descobertos todos os anos, com pessoas de vá-
rios países do mundo, que vão até lá justamente 
com essa intenção

A ECONOMIA 
DO AMOR
DIA: 03/06/17 
SÁBADO
ELENCO: Bérénice Bejo, 
Cédric Kahn, 2016 (BÉL-
GICA/FRA), 101 min, 
Drama, (10 anos).

Boris e Marie são casados e moram juntos há 
quinze anos com as filhas gêmeas. Quando o 
relacionamento se desgasta, eles decidem se 
divorciar em meio a uma crise financeira. Ela 
comprou a casa em que eles vivem, mas ele 
pagou pela reforma. Como não conseguem 
concordar na divisão do imóvel, continuam 
vivendo sob o mesmo teto...

O filme explora como a crise econômica dentro 
de uma família pode prejudicar a paixão entre 
o casal.

ELIS
DIA: 04/06/2017 
DOMINGO
ELENCO: Andreia Hor-
ta, Caco Ciocler, 2016 
(BRA), 115 min, Drama 
Biografia, (14 anos)

Cantora desde a infância, Elis Regina Car-
valho Costa entra na vida adulta deixando o 
Rio Grande do Sul para espalhar seu talento 
pelo Brasil a partir do Rio de Janeiro. Em 
rápida ascensão, ela logo conquista uma le-
gião de fãs, entre eles o famoso compositor e 
produtor Ronaldo Bôscoli, com quem acaba 
se casando. Estrela de TV, polêmica, intensa 
e briguenta, a “Pimentinha” não tarda a ser 
reconhecida como a maior voz do Brasil, em 
carreira marcada por altos e baixos.

ARMAS NA MESA
DIA: 09/06/17 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Jessica Chas-
tain, Mark Strong, 2017 
(EUA/FRA), 133 min, 
Drama/Suspense, (14 anos)

Elizabeth Sloane é uma poderosa estrategista 
política que arrisca sua carreira a fim de passar 
com sucesso uma emenda com leis mais rígi-
das sobre o controle de armas. Quando ela 
segue nessa direção encontra o mais poderoso 
inimigo e vai perceber que terá de modificar a 
sua estratégia. Enquanto se ajusta ao novo de-
safio, descobre que, desta vez, a vitória pode 
ter um custo demasiado elevado.

ESTADOS UNIDOS PELO AMOR
DIA: 10/06/17 
SÁBADO
ELENCO: Julia Kijowska, Magdalena 
Cielecka,, 2016 (Polônia/Suécia), 106 min, 
Drama, (16 anos)

Em 1990, a Polônia viveu um momento eu-
fórico de liberdade e incertezas. Quatro mu-

lheres em momentos peculiares de suas vidas 
decidiram lutar por seus sonhos...

A história de gira em torno do cotidiano de 
quatro mulheres que moram em um típico 
conjunto habitacional do Leste Europeu 
comunista. O ano é 1990, época em que a 
Polônia começa a viver uma onda eufórica de 
liberdade e futuro incerto. O premiado dra-
ma polonês fala sobre a busca das persona-
gens pela redenção nos estertores da Cortina 
de Ferro. 

UM CONVIDADO 
BEM TRAPALHÃO
DIA: 11/06/17 
DOMINGO
ELENCO: Peter Sel-
lers, Marge Champion, 
1968 (EUA), 99 min, 
Comédia, (Livre)

Fred Clutterbuck, um magnata de 
Hollywood, vai dar uma festa, mas não uma 
simples festa. Todo mundo, absolutamente 
todo mundo importante vai estar lá: modelos 
deslumbrantes, encantadoras estrelas, pode-
rosos produtores, até um filhote de elefante! 
Mas, por uma falha de convite, Hrundi V. 
Bakshi, um ator hindu com uma queda por 
confusões, também estará lá. Ele não perderia 
essa festa por nada desse mundo... e se você 
gosta de “piadas hilárias” e “ação desastrada”, 
você também não deve perdê-la! 

“Um convidado bem trapalhão” confirma Peter 
Sellers como ator cômico rivalizado por poucos”. 
- Los Angeles Times. 

LA LA LAND – CAN-
TANDO ESTAÇÕES
DIA: 16/06/17 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Ryan Gos-
ling, Emma Stone, 2017 
(EUA), 128 min, Comé-
dia Musical/Romance, 
(Livre).

Cinema &
PROGRAMAÇÃO DE JUNHO

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

*Sujeita a alterações

*
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mostrando todo o sofrimento de um homem 
desempregado. 

ESTRELAS ALÉM 
DO TEMPO
DIA: 25/06/17 
DOMINGO
(Palestrante)

1961. Em plena Guerra Fria, Estados Unidos 
e União Soviética disputam a supremacia na 
corrida espacial ao mesmo tempo em que a 
sociedade norte-americana lida com uma 
profunda cisão racial, entre brancos e negros. 
Tal situação é refletida também na NASA, 
onde um grupo de funcionárias negras é 
obrigada a trabalhar a parte. É lá que estão 
Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary 
Jackson, grandes amigas que, além de provar 
sua competência dia após dia, precisam lidar 
com o preconceito arraigado para que consi-
gam ascender na hierarquia da NASA.

O FUNDO DO 
CORAÇÃO
DIA: 30/06/17 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Teri Garr, 
Raul Julia, Nastassja 
Kinski, 1982 (EUA), 110 
min,  Drama, Roman-
ce, Comédia Musical, 
(Livre).

No dia quatro de julho, Hank e Frannie, um 
casal trabalhador que vive nos arredores de 
Las Vegas, completa cinco anos juntos. Eles 
planejam comemorar, mas ao invés disso, bri-
gam e terminam o romance. Embora tendo 
terminado recentemente o relacionamento, 
os dois resolvem sair à procura de novos par-
ceiros: Frannie conhece um cantor e Hank se 
envolve com uma bela artista de circo. Mas 
na verdade, eles ainda se amam, e não que-
rem dar o braço a torcer. 

Com um final surpreendente, o filme é conside-
rado uma obra prima do cinema mundial, todo 
realizado em stúdio.

Ao chegar em Los Angeles o pianista de jazz 
Sebastian conhece a atriz iniciante Mia e os 
dois se apaixonam perdidamente. Buscando 
oportunidades para suas carreiras na com-
petitiva cidade, os jovens tentam fazer o re-
lacionamento amoroso dar certo enquanto 
perseguem fama e sucesso.

Ryan Gosling é pianista de jazz e por isso in-
terpretou todas as canções do filme com garbo 
dispensando o dublê. O filme ganhou o Oscar 
2017 de “Melhor Canção Original”.

CAPITÃO 
FANTÁSTICO
DIA: 17/06/17 
SÁBADO
ELENCO: Viggo Mor-
tensen, Frank Langella, 
2016 (EUA), 118 min, 
Comédia Dramática, (14 
anos).

Ben tem seis filhos com quem vive longe da 
civilização, no meio da floresta, numa rígida 
rotina de aventuras. As crianças lutam, esca-
lam, leem obras clássicas, debatem, caçam 
e praticam duros exercícios, tendo a autos-
suficiência sempre como palavra de ordem. 
Certo dia, algo de triste acontece levando a 
família a ser obrigada a deixar o isolamento e 
reencontrar os parentes. Isto trará à tona ve-
lhos conflitos...

O Filme conta a história de uma família força-
da a se reintegrar na sociedade após uma década 
isolados. O longa foi destaque em vários festivais 
internacionais - Sundance, Cannes e Festival do 
Rio em out/2016.

O BEBÊ DE 
BRIDGET JONES
DIA: 18/06/17 
DOMINGO
ELENCO: Renée 
Zellweger, Colin Firth, 
2016 (Reino Unido, 
Irlanda, FRA e EUA), 
123 min, Comédia 
Romance, (12 anos).

Renée Zellwegger volta a dar corpo a ”Bridget 
Jones” que, agora com 43 anos e novamente 
solteira, já não vive obcecada com celulite, 
quilos a mais ou paixões não correspondidas. 

Ela é uma mulher assumidamente só que de-
cidiu investir na carreira, rodear-se de amigos 
e ser feliz sem depender de nada ou de nin-
guém. Tudo lhe corre bem até descobrir que 
está grávida...

“O Bebê de Bridget Jones” é um filme que con-
versa com um público específico, simpático à 
jornada da sua protagonista, além de exigir cer-
ta tolerância a “defeitos especiais” e a uma boa 
dose de sentimentalismo.

BELOS SONHOS 
DIA: 23/06/17 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Valerio Mas-
tandrea, Bérénice Bejo, 
2016 (ITA/FRA), 134 
min, Drama, (14 anos)

A infância de Massimo, um garoto de nove 
anos, é abalada pela misteriosa morte de sua 
mãe, que ele se recusa a aceitar. Anos mais 
tarde, na década de 1990, já adulto, torna-
-se um jornalista realizado. Mas após cobrir a 
guerra em Saravejo, ele começa a ter ataques 
de pânico. Enquanto se prepara para vender 
o apartamento dos pais, Massimo é forçado a 
reviver o seu passado traumático...

EU, DANIEL BLAKE
DIA: 24/06/17 
SÁBADO
ELENCO: Dave Johns, 
Hayley Squires, 2017 
(Reino Unido/FRA/Bél-
gica), 101 min, (12 anos)

Um homem luta para manter seus benefí-
cios financeiros. Entretanto, ele esbarra na 
extrema burocracia instalada pelo governo, 
amplificada pelo fato dele ser um analfabeto 
digital. Numa de suas várias idas a departa-
mentos governamentais, ele conhece Katie 
a mãe solteira que se mudou recentemente 
para a cidade e não possui condições finan-
ceiras para se manter. Após defendê-la em 
uma questão burocrática, Daniel se aproxima 
de Katie e passa a ajudá-la. Ele chegará as úl-
timas consequências...

O Filme “Eu, Daniel Blake” retrata o enfren-
tamento da burocracia por homem comum, 

Cinema &
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 A subsede do Iate em Cabo Frio está apoiando o “SOMAR 
- Turismo Adaptado”. Idealizado por Fabíola Faggion e Paloma 
Arias, o projeto promove lazer e entretenimento com segurança 
para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida.
 Os equipamentos utilizados estão sendo armazenados na 
subsede, facilitando o transporte dos mesmos, devido à proximidade 
com a praia.

Para saber mais sobre o projeto, acesse: 
www.somarturismoadaptado.com

APOIO DO BEM

 Remadores Sul-
-africanos Braam Malher-

be e Wayne Robertson 
chegaram diretamente à 

subsede de Cabo Frio no 
dia 09 de maio após atra-
vessarem 7.500 km pelo 

Atlântico Sul durante três 
meses sozinhos em seu 

pequeno barco (Mhon-
doro) à remo como forma 

de aumentar a conscien-
tização mundial sobre o 
estado de nosso planeta, 
Apesar de alguns percal-

ços durante a travessia, 
realizada inteiramente 

sozinhos, sem qualquer 
assistência e à remo, com-
pletaram com sucesso essa 

incrível jornada.

REMO: DA CIDADE DO 
CABO AO RIO DE JANEIRO

Diretor da Subsede de Cabo Frio Jomar Roscoe, 
Braam Malherbe e Wayne Robertson



23Balancete &

ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 6.671.696,73 Fornecedores 1.779.752,03
Contas a receber - sócios 6.143.060,79 Adiantamentos para eventos sociais 520.395,41
Outras contas a receber 1.732.831,98 Salários e encargos a pagar 1.849.025,38
Estoques 589.602,09 Impostos e taxas a recolher 729.727,86
Adiantamentos 140.074,20 Outras contas a pagar 25.774,37
Outros ativos circulantes 619.343,98

15.896.609,77 4.904.675,05
Não Circulante Não Circulante
Processos judiciais Cedae 12.021.409,62 Processos Judiciais Cedae 12.021.409,62   
Outros Processos judiciais 710.028,08 Processo Trabalhistas e outros 4.185.049,66

12.731.437,70 16.206.459,28
Patrimônio Líquido

Investimentos Eventuais 317.697,42 Patrimônio social 39.600.409,90
Investimento orçados 178.571,00 Reservas livres 185.070,94
Imobilizado 41.980.027,71 Reservas vinculadas 3.465.466,51

42.476.296,13 Reservas patrimoniais 4.191.680,68
Superávit/(Deficit) do exercício 2.550.581,24

49.993.209,27
TOTAL DO ATIVO 71.104.343,60 TOTAL DO PASSIVO 71.104.343,60

RECEITAS R$ DESPESAS R$
Clube 40.866.655,97 Clube 39.075.448,17
Restaurante 17.186.136,44 Restaurante 16.555.167,14
Convés 2.308.329,24 Convés 2.179.925,10
TOTAL DAS RECEITAS 60.361.121,65 TOTAL DAS DESPESAS 57.810.540,41

Abril de 2014 2,54 Outubro de 2015 3,01
Maio de 2014 2,62 Novembro de 2015 3,05
Junho de 2014 2,47 Dezembro de 2015 3,43
Julho de 2014 2,77 Janeiro de 2016 3,78
Agosto de 2014 2,82 Fevereiro de 2016 3,38
Setembro de 2014 2,98 Março de 2016 3,24

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 33.646.654/0001-46
Balancete Sintético - Março/17 

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

2017 2016 2017 X 2016
CLUBE 843.826,65-R$          373.871,91-R$          469.954,74-R$          
RESTAURANTE 100.689,92-R$          101.486,28-R$          796,36R$                  
CONVÉS 7.465,55R$              24.744,21-R$            32.209,76R$            
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS 937.051,02-R$          500.102,40-R$          436.948,62-R$          
Transferência de reservas Patrimoniais * 325.000,00R$          350.000,00R$          25.000,00-R$            

RESULTADO OPERACIONAL 1.262.051,02-R$      850.102,40-R$          411.948,62-R$          

2017 2016 2017 X 2016
CLUBE 1.791.207,80R$       1.247.564,00R$       543.643,80R$          
RESTAURANTE 630.969,30R$          149.860,41-R$          780.829,71R$          
CONVÉS 128.404,14R$          151.992,02R$          23.587,88-R$            

TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO 2.550.581,24R$      1.249.695,61R$      1.300.885,63R$      
TRANFERÊNCIAS DE RESERVAS PATRIMONIAIS* 4.425.000,00R$      4.074.000,00R$      351.000,00R$          

RESULTADO OPERACIONAL 1.874.418,76-R$      2.824.304,39-R$      949.885,63R$          
*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 MARÇO DE 2017 E 2016

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






