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MAIS DE 100 VELEJADORES
PARTICIPARAM DO
BRASIL-CENTRO DE
OPTIMIST EM CABO FRIO

PESCA

Brazilian Storm na Costa Rica
Sete equipes brasileiras
ficam no top 10 do
Offshore World Championship
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Fique por Dentro...

a capa deste mês, temos a largada do Campeonato Brasil-Centro da classe Optimist,
realizado na subsede de Cabo Frio em abril,
que foi válido como seletiva para: o Campeonato Mundial, Europeu e Norte-Americano 2018. A Regata Arnaldo e Célia Guedes
fez parte da programação do evento neste ano.
Os irmãos Mathias e Leonardo Mirow e Crespo garantiram vaga para o Campeonato Mundial. Além disso, Mathias
também foi o campeão geral do Brasil Centro. Newton Passos e
Pedro Muricy garantiram vaga para o Campeonato Norte-Americano e Pedro Madureira, ficou com uma das três vagas para o
Campeonato Europeu.
Já na Sede do Clube, tivemos a Regata Roberto Bueno
para a classe Star, Copa Outono com mais de 120 velejadores
entre dez classes e a Copa HPE 30. No final de abril e início de
maio, a 23ª Taça Octanorm reuniu 43 duplas da classe Snipe na
água. No início de maio, a Taça Comodoro foi realizada apenas
para barcos de quilha – HPE 25, J70, J24 e Star. As demais classes você verá na próxima edição.
O ICRJ foi bem representado na Bahia durante o
Campeonato Brasileiro Interclubes da Juventude de Vela, antiga
Copa da Juventude, com uma delegação de 15 velejadores e 3
técnicos. Nossos velejadores conquistaram a primeira colocação
nas classes 29er feminino e 420 masculino e 3ª colocação no
29er masculino.
Na Europa, sete jovens velejadores da Flotilha Zé Carioca do ICRJ competiram no 36° Lake Garda Meeting em
Riva del Garda, na Itália. Já na França, Jorge Zarif Sagrou-se
campeão na classe Finn da etapa de Hyères da Copa do Mundo de Vela. João Pedro Souto de Olveira participou pela primeira vez da etapa pela classe Laser e João Bulhões e Gabriela
Nicolino na Nacra 17.
Na Pesca, o tradicional Campeonato Mundial de Pesca
Oceânica (Offshore World Championship - OWC) que acontece na Costa Rica colocou sete equipes brasileiras no top 10
da competição. A representante do ICRJ, equipe Antígua do
Comandante Nilo Cotini Filho, foi a vice-campeã mundial. Só

perdeu para a também brasileira Abi de Deus do Iate Clube de
Icaraí. Completando o pódio na terceira colocação, a equipe
Binoca do Comandante Leonardo Bochner garantiu mais um
lugar para o ICRJ no pódio.
O Torneio de Pesca de Cais, que teve sua primeira etapa no dia 28 de abril, resgatou a tradição do Clube reunindo
várias gerações da mesma família pescando juntas. Falando em
tradição, o pescador Octávio Reis recebeu um coquetel em sua
homenagem na Diretoria de Pesca pelo documento da IGFA
(Associação Internacional de Pesca Esportiva) reconhecendo-o
como o pescador mais antigo em atividade.
Em eventos, temos a data da tradicional Festa Junina
do ICRJ – acontecerá no dia 24 de junho. Preparem a caipira
e venha se divertir de maneira solidária – neste ano ao retirar o
convite será necessário a doação de 1kg de alimento não perecível que será doado a uma instituição de caridade.
Registramos o Dia das Mães que contou com almoço
e animação especial para a criançada e para as mamães. E aos
aniversariantes do mês uma novidade – além da cortesia para
almoço ou jantar no Restaurante Star durante o mês de seu
aniversário o sócio ainda terá direito a uma diária como cortesia nas subsedes de Angra dos Reis ou Cabo Frio, conforme
regras predeterminadas.
No Cinema teremos algumas mudanças, o horário
que valerá a partir deste mês será às 19h30 (sextas e sábados)
e 17h (domingos). Além disso, a antiga Assessora de Cinema
Maria Thereza Barcelos está passando a função à Regina Passarelli Hamann.
Na programação do Restaurante para este mês, começamos com o Festival de Fondue, que irá se estender até julho
e o jantar especial para o Dia dos Namorados, na terça dia 12,
com reservas prévias. Além disso, a equipe de nutricionistas do
Restaurante preparou uma matéria sobre Glúten que esclarece
muitas dúvidas alimentares e de saúde.
Na EDN, os preparativos para a Colônia de Férias
de Julho já estão a todo vapor. A inscrições já estão abertas na
secretaria da Escola. No dia 24 deste mês, mais formandos
colarão grau no Cais da Bandeira. Venha prestigiá-los!

Boa leitura!

Pesca &
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Renovação no Cais
Participantes da 1ª Etapa

A 1ª etapa do Torneio de Pesca de Cais 2018 realizada no dia 28
de abril trouxe de volta as famílias
pescadoras à competição. Vimos com
satisfação, várias gerações da mesma
família pescando junto, reforçando a
renovação no Cais. Foram quase 100
participantes, onde a maioria eram
crianças e, nas demais categorias,
houve um equilíbrio na quantidade
de inscritos.
Todavia, foi um dia de poucos peixes, como há muito tempo não
se via. A maior peça foi um baiacu de
362gr capturado por Raquel Coelho.
Na categoria feminino, Lydia Andrade conquistou o 1º lugar, Vera Ruiz o
2º e Izadora Lupetina o 3º lugar.
Na categoria Júnior, o 1º
colocado foi Matheus Braga Bastos,
seguido por Lucas Baumeier e Luisa
Nunes, nos 2º e 3º lugares respectivamente. No Masculino, Marcelo Coelho ficou em 1º, Rafael Rothier em
2º e Raul Costa Pereira completou o
pódio em terceiro lugar. Já na categoria Sênior, Eduardo Elias ficou com
a 1º colocação. Lóris Lupetina terminou em segundo e Emídio Sacco em
terceiro lugar.

Categoria Masculino - 3º lugar - Raul Costa
Pereira, 1º lugar - Marcelo Coelho e 2º lugar Rafael Rothier

Categoria Feminino - 2º lugar - Vera Ruiz, 1º lugar Lydia Andrade e 3º lugar - Izadora Lupetina

Categoria Sênior - 2º lugar Lóris Lupetina,
1º lugar - Eduardo Elias, 3º lugar - Emídio Sacco

Categoria Júnior - 3º lugar - Luisa Nunes, 1º lugar Matheus Braga Bastos e 2º lugar - Lucas Baumeier

Assessora da Pesca de Cais Lúcia Pedrosa com sua
neta Giovana Pedrosa

Pesca de cais
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BRASIL DOMINA MUNDIAL

na Costa Rica
Abi de Deus

E o Brasil mais uma vez brilhou no Campeonato Mundial de Pesca Oceânica (Offshore World Championship - OWC)! De 15 a 20 de abril, alguns dos melhores pescadores do mundo se reuniram na cidade de
Quepos, na Costa Rica, para a disputa do exclusivo título
da pesca internacional oceânica. Foram 51 equipes (11
representando o Brasil) de 30 diferentes países. Das dez
melhores equipes do mundo, sete são brasileiras, além do
inédito pódio totalmente verde e amarelo.
A competição, designada pela Associação Internacional de Pesca Esportiva (IGFA) como Campeonato Mundial de Pesca Oceânica, possui um dos formatos
mais desafiadores no meio da pesca oceânica mundial,
já que as equipes competem em barcos diferentes a cada
dia, definidos através de sorteio e oferecidos pela organização. Para uma equipe participar é necessário passar por
um torneio classificatório.
Assim como a equipe Ponta Negra (campeã em
2017), neste ano foi a vez da equipe de Niterói Abi de
Deus de Matheus Assad, Elias Houaiss, Mateus Marques,
Hélio Marques (Cmdte.) e Carlos Assad, sentir o sabor
da vitória. A equipe Antigua, do ICRJ/Laranjeiras, dos
pescadores Nilo Cottini Filho (Cmdte.), Luis Roberto T.
Soares, Gustavo Pustiglione Santos e Nilo Cottini Neto,
conquistou o vice-campeonato mundial com uma brilhante performance disputando de perto a 1ª colocação
geral no último dia de competição. Além disso, Na categoria melhor pescador do campeonato, o comandante
Nilo Cotini ficou em 4º lugar.

O 3º lugar geral, ficou com mais uma tradicional equipe do ICRJ, a Binoca, composta por Leonardo
Bochner (Cmdte.), Eliseu Soares Neto, Pedro Bertrand,
Fernando Almeida Neto e João Victor Zarur, que teve um
ótimo aproveitamento e subiu ao pódio da competição
pela primeira vez.
Completando o top 10 representando o ICRJ, a
Ponta Negra, campeã mundial em 2017 e vice-campeã
mundial em 2016, terminou o torneio em sétimo lugar,
com os pescadores João Paulo Costa (Cmdte.), Ricardo
Pedrosa, Evandro Soares, Antonio Villarejo e Gustavo Ferreira. Confira as equipes brasileiras classificadas no top 10:
1
2
3
4
7
8
9

Abi de Deus (Iate Clube classificada pelo Torneio de
de Icaraí)
Marlin do ICRJ
Equipe Antigua (ICRJ/ classificada pelo Torneio AnuLaranjeiras)
al de Peixes de Bico do ICRJ
classificada pelo Torneio de
Equipe Binoca (ICRJ)
Peixes de Oceano do ICRJ
Equipe Lika Pesca
classificada pelo Torneio de
(Yacht Clube da Bahia)
Canavieiras do YCB
classificada pelo 1º lugar
Equipe Ponta Negra
no Offshore World
(ICRJ)
Championship 2017
classificada pelo Torneio de
Equipe Aquavit (ICRJ)
Peixes de Bico do ICI
Equipe Maracangalha
classificada pelo Torneio de
(Yacht Club de Ilhabela) Pesca de Santo André do YCB

A primeira colocada se classifica automaticamente todos os anos seguintes. Durante todo o Campeonato,
que é realizado na modalidade de catch and release (pesque
e solte), aproximadamente 250 pescadores dos cinco continentes capturaram e libertaram mais de 300 sailfishes, 23
marlins azuis e um marlim negro. Um aumento foi registrado no número de sailfishes avistados e capturados em
relação ao total do ano passado. Além dos peixes de bico,
dourados, atuns e cavalas wahoo também valem pontos
na classificação geral e apareceram em grande quantidade
e tamanho neste ano.

Pesca &
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DIÁRIO DE BORDO
Por Ricardo Pedrosa (Equipe Ponta Negra)

Antigua

Binoca

Ponta Negra

Aquavit

E lá fomos nós, rumo as já conhecidas águas do
Pacífico. Onze equipes brasileiras, quase 55 pescadores
representando o Brasil em mais uma edição do Campeonato Mundial de Pesca Oceânica. Desde que o evento foi
transferido para a Costa Rica, em 2013, todas as edições
contaram com a participação de uma equipe do Brasil/
ICRJ. Novamente, viajávamos com a certeza de que disputaríamos o título e as primeiras colocações. Afinal nos
últimos quatro anos, ao menos uma equipe do Brasil/
ICRJ esteve no pódio e disputando inclusive o 1º lugar.
No 1º dia já foi possível ver a força dos brasileiros
na pesca esportiva oceânica. Após um bom dia de pesca,
a equipe Maracangalha, foi a campeã da etapa com 6 sailfishes liberados. Em 2º lugar ficou a Abi de Deus e em 4º
lugar a Antigua, ambas com 5 peixes computados.
Já no 2º dia, nossa equipe Ponta Negra, após
um primeiro dia complicado devido à quebra do nosso barco e sem peixes computados, demos a volta por
cima e vencemos a etapa, com 4 sailfishes e 1 marlim
azul liberados. A Abi de Deus mais uma vez se destacava
finalizando o dia com um bom 4º lugar e 5 sailfishes
liberados.
O 3º dia foi o melhor. Os peixes apareceram
em bom número, totalizando o dobro da quantidade de
peixes de bico avistados no 2º dia. Passada a metade do
campeonato, a Abi de Deus se distanciou ainda mais na
classificação geral e foi a campeã do dia com a melhor
pescaria da competição, liberando 7 sailfishes e 1 marlim azul e embarcando também um dourado de 25 kg.
Outro destaque do dia foi a equipe Aquavit que computou 2 marlins azuis e 1 sailfish, subindo na classificação
geral. A Binoca terminou o dia na 10ª colocação, com 5
sailfishes, e também subiu na tabela.
O 4º e último dia como sempre o mais tenso,
porém a Abi de Deus já possuía larga vantagem e navegava tranquila para trazer pelo 2º ano consecutivo o
título de campeão mundial para o Brasil. Mas, a equipe
Antigua embalou um ótimo desempenho logo de manhã, e proporcionou uma bonita disputa pelo 1º lugar
geral até o final do dia, terminando em 2º lugar na
etapa. Ao final do dia e no dia seguinte na cerimônia
de premiação, comemoramos muito mais um Brazilian
Storm na Costa Rica!
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COQUETEL EM HOMENAGEM
A OCTÁVIO REIS

Diretor de Pesca Eliseu Soares, Comodoro Vicente Arruda e o
homenageado Octávio Reis

O pescador Octávio Reis recebeu mais uma homenagem da Comodoria no dia 10 de maio. Foi oferecido um coquetel na sala da Diretoria de Pesca, onde todos
puderam conferir de perto o documento da IGFA (Associação Internacional de Pesca Esportiva) reconhecendo-o
como o pescador mais antigo em atividade.

Coquetel em homenagem ao pescador Octávio Reis na sala da Diretoria de Pesca

PESCA - JUNHO 2018

Data

Torneio

Local

16

3ª Etapa do Torneio de Pesca de Cais
4ª Etapa do Torneio de Pesca de Cais

ICRJ

30

SUBSEDES

Jantar Romântico

em Cabo Frio

A Subsede de Cabo Frio também terá programação especial para
celebrar o Dia dos Namorados. O chef
Daniel Pezzotte preparou um menu especial para o jantar dos casais que estiverem por lá no dia 12 de junho. O menu
inclui o prato e sobremesa. Além disso,
o associado poderá levar seu vinho ou
espumante de preferência. O valor é de
R$ 100,00 o casal. Informações e reservas com o Chef Daniel Pezzotte pelo
telefone (22) 98164-1416.

ICRJ

Social &
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Dia das Mães
No domingo dia 13 de maio,
o Clube esteve com programação especial em homenagem ao Dia das
Mães. O almoço lotou os salões Marlin Azul além do salão Star do Restaurante. As mamães sócias receberam
uma rosa como lembrança do ICRJ
pelo seu dia.
A recreação infantil promovida pela Pik Eventos semanalmente,
foi um sucesso! Tivemos brincadeiras
interativas, oficinas e um cartunista
que ficou à disposição no hall abaixo
do Salão Nobre.

ANIVERSARIANTE
DO MÊS
A partir de junho, o sócio
titular aniversariante do mês terá
direito a uma diária como cortesia
nas Sub-Sedes de Angra dos Reis
ou Cabo Frio. A reserva deverá ser
feita diretamente com o Departamento de Sede, conforme disponibilidade, podendo ser usufruída
de segunda à quinta, exceto nos
feriados.
Além deste benefício, o
associado ainda conta com uma
cortesia para almoço ou jantar no
Restaurante Star durante o mês de
seu aniversário. A refeição consiste em: entrada, prato principal e
sobremesa (somente itens que estejam no cardápio), apenas para o
aniversariante.

Almoço no Restaurante Star

Cartunista em ação

Oficina de arte com a criançada

Mães receberam lembrancinha do ICRJ

MUDANÇAS NO CINEMA
Há mais dez anos como colaboradora e responsável pela programação mensal do Cinema no Clube, Maria Thereza Barcellos passa a
função à Regina Passarelli Hamann a
partir deste mês.
Além disso, após período
teste, o horário das sessões foi transferido para às 19h30 sextas e sábados,
permanecendo às 17h aos domingos.
Estaremos disponibilizando
um formulário de sugestões, para
que a programação esteja cada vez
mais de acordo com os gostos dos
frequentadores do Cinema.

À sócia Maria Thereza, o ICRJ
reconhece todo o seu trabalho e dedicação ao longo dos anos à frente do Cinema e agradece sua dedicação.
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PROGRAMAÇÃO
Fixa
CINEMA - Todas as sextas e sábados às 19h30 e domingos às
17h, no Centro Cultural Gabriel Villela.
ARTE NO IATE - Todas as terças-feiras, das 19h às 21h, no
Centro Cultural e na sala virtual Arte no Iate (Aula online).
REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 19h30,
no Centro Cultural Gabriel Villela.
DUETO PAULO MIDOSI E HAROLDO CAZES - Todas
as quintas-feiras às 19h, no Bar Temático. (Convidado especial
duas vezes por mês)
PIANISTA ARTHUR RICARDO BARREIROS CRUZ
E SAXOFONISTA CARLOS ALBERTO DE MOURA - Todas as quartas-feiras, das 19h às 23h, no Salão Ponto de Encontro.
KARAOKÊ DANÇANTE com o Trio Paulo Sá –
Todas as sextas-feiras, das 20h às 24h, no Salão 470.
NOITE DANÇANTE – Todas as terças-feiras, às 19h30, no
Salão 470. Música ao vivo com o tecladista Paulo Sá.
MÚSICA AO VIVO - com o pianista Artur Barreiros.
Todas as sextas-feiras, das 19h30 às 23h, no Restaurante Star.
NHOQUE DA FORTUNA - Todo dia 29 de cada mês, quando cair de terça a domingo, no Restaurante Star
AULAS DE TANGO -Todas as terças-feiras das 18h às 19h,
com a professora Cecília Zalazar, no salão 470.
MISSA - Todos os domingos, às 19h15, na Capela do ICRJ.

Junho
02

Tributos - Fernanda Sant’anna em tributo a Milton Nascimento
e Clube da Esquina. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes

07 (Gaitista e Trompetista). No Bar Temático, às 19h.
09

Passeio a Ilha de Palmas. Das 9h30 às 16h.
Adquira seus convite na Gerência Social. Vagas limitadas.

16

Tributo - Patrícia Bosio em tributo a Música Latina.
No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

19

Música no Museu - Mahur Trio - Músicas turcas, árabes, persas,
gregas, sefaraditas. No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes

21 (Gaitista e Trompetista). No Bar Temático, às 19h.

Festa Junina Solidária - Na Pérgula da Piscina, das 15h às

24 20h - Ingresso: 1kg de alimento não perecível

RECREAÇÃO INFANTIL

Restaurante &
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PROGRAMAÇÃO
DO RESTAURANTE
PARA JUNHO
DIA DOS NAMORADOS
Na terça-feira, dia 12 de junho, o Restaurante do Clube estará
com um cardápio especialmente elaborado para os casais apaixonados. O
Dia dos Namorados desfrutarão de
menu com entrada, prato principal
e sobremesa ao valor de R$ 135,00
por pessoa.
As reservas deverão ser feitas
com a equipe do restaurante através
do telefone 3223-7200 ramal 2148
ou diretamente com a equipe.

FESTIVAL DE FONDUE
Durante os meses de junho e
julho, teremos o Festival de Fondue na
varanda e nos coqueiros do restaurante. O serviço estará disponível de quinta a sábado, sempre na parte da noite.
Serão oferecidos as
seguintes opções:
- Queijo + legumes cozidos + pão rústico + molhos do dia = R$ 75,00/pessoa
- Carne + batata rostie + torradas temperadas + molhos do dia = R$ 95,00/
pessoa
- Chocolate + frutas = R$ 75,00/pessoa

Saúde à mesa
A equipe de nutrição do
Restaurante do ICRJ esporadicamente estará esclarecendo dúvidas
relacionadas aos alimentos e suas
peculiaridades aqui no boletim.
Neste mês, começamos abordando
o “glúten”.
Conhecendo o glúten
São proteínas encontradas
na cevada, centeio, trigo e aveia. É
bastante usado no ramo alimentício como forma de conferir maciez,
textura, volume, espessamento de
sopas, caldos e produtos lácteos,
além de ser fonte proteica para os
veganos.
Alimentos livres de glúten são
mais saudáveis?
Cortar o glúten da dieta
leva ao emagrecimento, pois o indivíduo deixa de comer alimentos industrializados altamente calóricos
como pães, bolos, doces, cerveja,
entre outros. Uma ingestão menor
de calorias vai resultar em decréscimo na balança, mas não pela retirada do glúten em si.
Quando tirar o glúten da dieta?
Existem pesssoas portadoras de doença celíaca, que vem a
ser uma doença autoimune com
intolerância permanente ao glúten.

A única forma de tratamento é a retirada total de produtos que contenham glúten da sua dieta, durante
toda a vida. A doença celíaca pode
ser de 3 tipos:
•
Clássica: Caracteriza-se pela
diarreia crônica, emagrecimento,
falta de apetite, distensão e dor abdominal, vômito, podendo ter ainda
esterilidade e aborto de repetição;
•
Não Clássica: alterações
gastrintestinais geralmente monossintomáticas.
•
Assintomática

Por que não devemos retirar o
glúten da dieta?
•
São fonte de proteína vegetal, fundamentais ao organismo,
pois comandam o reparo dos tecidos, estruturam nosso crescimento
e mantêm o sistema imunológico
ativo. Além de nos dar energia!
•
Nosso organismo também
pode usar como fonte de energia em
dietas muito restritivas de carboidratos, ocasionando perda de massa
muscular e falha em funções essenciais do organismo além da perda de
peso.
•
Além disso, consumir, cereais e produtos feitos com farinhas
integrais, é uma excelente maneira
de regular tanto o apetite como as
atividades do intestino!
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CAMPEONATO BRASIL-CENTRO
A Subsede de Cabo Frio do Iate
Clube do Rio de Janeiro recebeu 106
velejadores, dentre eles os melhores do
Brasil, entre os dias 14 e 21 de abril de
2018 no Campeonato Brasil Centro da
classe Optimist, que foi válido como
seletiva para o Campeonato Mundial,
Europeu e Norte-Americano deste ano.
Os dois primeiros dias, foram
dedicados às medições e
confirmação das inscrições. No dia 16, segunda-feira, foram realizadas as
duas primeiras regatas da
série - que também foram
válidas para o resultado
da tradicional Regata
Arnaldo e Célia Guedes.
Uma regata em justa homenagem ao casal que
dedicou muitos anos à
Escola Desportos Náuticos, contribuindo para a formação de milhares de velejadores no Clube.
Nos dias 17 e 18, as condições
de vento não permitiram a realização das
regatas - fato surpreendente – visto que
a Região dos Lagos, onde se localiza a
cidade de Cabo Frio – é uma região conhecida por ventos frequentes todos os
dias. Com esse atraso na programação, os
três dias seguintes foram intensos. Já com
boas condições de mar e vento, foram realizadas três regatas por dia.

A disputa pelas primeiras posições foi intensa, com uma grande
alternância de colocações. O fato, do
campeonato ter valido como seletiva
(resultado das regatas do Campeonato
Brasileiro somado ao resultado das regatas realizadas neste campeonato) pesou
muito para os jovens velejadores. A classificação para um dos três campeonatos

peonatos da classe Optimist no Brasil:
Leonardo é atual campeão brasileiro e
Mathias foi o campeão do Norte-Nordeste e do Campeonato Brasil-Centro.
A flotilha Zé Carioca mostrou
mais uma vez, que está muito bem,
pois colocou quatro velejadores entre os
10 primeiros colocados: Mathias foi o
Campeão, Leonardo foi o 5º colocado,
o Newton Passos na 7ª colocação e o Pedro Muricy na
10ª colocação – os quatro se
classificaram para os Campeonatos Internacionais.
O Leonardo e o Mathias conquistaram vaga
para o Campeonato Mundial e o Newton e o Muricy
para o Campeonato Norte-Americano e Pedro MaduCerimônia de abertura reira, ficou com uma das três
internacionais, influenciou na disputa vagas para o Campeonato Europeu.
paralela, onde o Brasil Centro deixou de
Todas as delegações presentes
ser prioridade.
no evento teceram grandes elogios à orAs condições de vento – mé- ganização e a cordial recepção na subsedia de 08 a 10 nós – foram favoráveis de de Cabo Frio, sinalizando inclusive a
aos velejadores leves, e grande stress intenção de retornar no próximo ano.
para os velejadores pesados, que tiveVale ressaltar o apoio extraordiram grande dificuldade para obter re- nário da Prefeitura Municipal de Cabo
sultados favoráveis.
Frio, que foi de grande valia para a orgaOs irmãos Leonardo e Mathias nização e o apoio da Delegacia de Cabo
Mirow mostraram a hegemonia brasilei- Frio da Capitania dos Portos do Rio de
ra da classe na atualidade. Os dois juntos Janeiro, com a segurança na área de reganharam os três últimos grandes cam- gata e na entrada do Canal de Itajurú.

Vela &
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TRO DA CLASSE OPTIMIST 2018
Fotos: Gonzalo Arselli

Dez primeiros no campeonato Brasil Centro de optimist

Brasil Centro - Categoria Juvenil - Bernardo Martins, Mathias Mirow e
Crespo e Leonardo Mirow e Crespo com Walter Bodner da CBVela

Brasil Centro - Categoria Feminino - Manuela Cunha, Luiza Moré e Julia
Carreirão com o Diretor de Vela Fernando Madureira

Barsil Centro - Categoria Mirim - Axel Vergueiro, Lucas Freitas e Joaquim
Lopes com Categoria e as mães Elisa Freitas e Camila Lopes

Regata Arnaldo e Célia Guedes - Veterano Infantil - Gustavo Glimm, Erick
Carpes e Newton Passos

Regata Arnaldo e Célia Guedes - Geral - Pedro Madureira, Lorenzo
Balesttrin, Leonardo Mirow e Ricardo Coutinho com o Diretor Adjunto da
Subsede Cabo Frio Jomar Roscoe
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TAÇA
COPA
OUTONO Octanorm
A Copa Outono (2ª etapa da Copa ICRJ), reuniu
67 barcos inscritos e mais de 140 velejadores nas 10 classes participantes. A competição aconteceu nos dias 21 e
22 de abril com duas regatas por dia.
Confira ao lado os campeões de cada Classe:
CLASSE

BARCO

HPE 25

Take Ashauer

J 24

Ginga

J70

Viking

Snipe

Na Moral

Finn
Laser
Laser
Radial
Laser 4.7
29er

Kazumbi
Sem Nome

420

TRIPULAÇÃO
CLUBE
Marcos Ashauer, Cassio Ashauer
ICRJ
e Joel Miera
Renato Catallini, Alexandre
Muto, Guilherme Hamelmann,
ICRJ
Breno Osthoff e Gabriel
Haroldo Solberg, Mario Tinoco,
ICRJ
Peró e Sikaflex
Ricardo Lobato e Gabriela
ICRJ
Chianello
Ricardo Santos
YCSA
Ricardo Luz Bittecourt
ICRJ

Trivella

Gustavo Abdulklech

ICRJ

Sem Nome
Antonio Pedro Gandolpho
Usain Boat
Lucas Cazale e Richard Hilbert
Stekemon
Stefano Geronimi e Guido Hirth
Power Guido

ICRJ
ICRJ
ICRJ

Viking

Take Ashauer

Snipe - Ricardo Lobato e Gabriela
Chianello

Ginga

De 28 de abril a 1º de maio, foi realizada a Taça
Octanorm para a classe Snipe. Participaram 43 barcos
com 86 velejadores de São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grade do Sul, além dos atletas
do Rio de Janeiro.
A competição foi bem disputada em todas as
oito regatas, sendo duas por dia. Na segunda regata do
último dia, houve duas mudanças de raia devido à entrada de vento sudeste muito forte – entre 14 e 15 nós.
Até este momento os três primeiros colocados estavam
na disputa pelo primeiro lugar.
A dupla vencedora foi Alexandre Tinoco e Matheus Gonçalves do Clube de Regatas Guanabara. Em
segundo lugar, o atual campeão sul-americano da classe
Bruno Bethlem e Rodrigo Lins e, em terceiro, Victor
Demaison e Georgia Rodrigues, ambas duplas representando o ICRJ.
A cerimônia de premiação aconteceu no Bar
dos Pinguins com entrega de troféu e sorteio de brindes
oferecido pela Nautos aos participantes.
Esta competição faz parte do Grand Slam da
Classe Snipe que sorteia um casco de Snipe ao final
das quatro competições. A seguir teremos a Snipe
Challenge, Campeonato Leste Brasileiro e o Campeonato Estadual de Snipe. Acompanhe nas próximas
edições deste boletim.

Vice-campeões - Bruno Bethlem e
Rodrigo Lins

3º lugar geral - Victor Demaison
e Georgia Rodrigues

Vela &
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OURO EM HYÈRES
ICRJ PARTICIPA
Jorge Zarif vence na Finn
DE QUEBRA DE
RECORDE NA ITÁLIA

Em abril, sete jovens velejadores da Flotilha Zé
Carioca do ICRJ competiram no 36° Lake Garda Meeting em Riva del Garda, na Itália, com os velejadores:
Henrique Parente, Júlia Cantarino, Joana Gonçalves,
Julia Carreirão, Mariana M. Crespo, Helena Rezende
e Lorena Rezende.
Apesar de ser um grande festival, com diversas
baterias - onde tivemos 180 barcos largando simultaneamente, o Lake Garda Meeting também reuniu os
maiores nomes da vela infantil europeia. O vencedor
desta edição foi justamente o atual Campeão Mundial, o Italiano Marco Gradoni.
Para os Brasileiros (13 no total) foi um evento
de superação devido ao frio e às condições de vento
muito fraco. Há três semanas antes do evento, ainda
nevava bastante na cidade e como o lago recebe toda a
água de degelo das montanhas, tiveram que velejar em
águas gélidas e temperatura próxima aos 10°C.
O evento já detinha o recorde da maior regata
do mundo de uma só classe, conquistado em 2015,
com 1.055 barcos no Guiness Book. Justamente neste
ano, quando o ICRJ esteve presente pela primeira vez,
o evento quebrou seu próprio recorde - reuniu 1.400
barcos de 33 países, com crianças de 8 a 15 anos.

Flotilha Zé Carioca na Cerimônia de Abertura

Na França, Jorge Zarif venceu a etapa da Copa do
Mundo da World Sailing (Federação Internacional de Vela)
em Hyères no dia 29 de abril, que contou entre as diversas
classes participantes com a participação de 720 atletas de 50
países em 550 barcos. Esta foi a última etapa antes da Final
da Copa do Mundo, no início deste mês em Marselha, com
os melhores velejadores da temporada na competição.
Na classe Finn, o velejador do ICRJ Jorge Zarif foi
destaque absoluto com a vitória de ponta a ponta na regata de medalha, deixando o holandês Nicholas Heiner com a
prata e o turco Alican Kaynar com o bronze.
“Foi muito bom. É a terceira etapa de Copa do Mundo que eu ganho. É a oitava vez que venho para a Hyères e a
primeira que consigo medalhar aqui. Logo de cara conseguir
o ouro me deixa muito feliz. É muito importante para o resto
da campanha este ano”, afirmou Jorginho.
Neste primeiro semestre de 2018, Zarif conquistou
três resultados de top 10 nas três principais competições para
a classe Finn: 4º lugar na Copa do Mundo de Miami; 5º no
Troféu Princesa Sofia; e 7º no Campeonato Europeu.
EQUIPE BRASILEIRA
Ao todo, a delegação brasileira teve 13 atletas em Hyères. Veja abaixo os resultados dos demais velejadores do país.
Laser: Bruno Fontes, 33º lugar;
Laser: João Pedro Souto de Oliveira (ICRJ), 55º lugar;
Nacra 17: Samuel Albrecht e Bruna Martinelli, 7º lugar;
Nacra 17: João Bulhões e Gabriela Nicolino (ICRJ), 17º lugar;
49er: Carlos Robles e Marco Grael, 24º lugar;
470 masculina: Geison Mendes e Gustavo Thiesen, 34º lugar.
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INTERCLUBES DA JUVENTUDE

NA BAHIA

Fotos: Peu Fernandes

Rafaela Salles e Fernanda Blyth

Guido Visconti Hirth e Stefano Motta Geronimi

Leonardo Motta

Por Ricardo Baggio

A Baía de Todos os Santos, no período de 29 de
abril a 5 de maio, foi palco da edição de 2018 da “Copa
da Juventude”, que agora chama-se: Campeonato Brasileiro Interclubes da Juventude de Vela.
Delegações de 11 Clubes de sete estados, estiveram presentes nesta edição organizada pelo Yacht
Clube da Bahia e pela Confederação Brasileira de Vela,
na paradisíaca praia de Inema, na Base Naval de Aratu.
A “Copa da Juventude” é um evento específico
para velejadores com idade até 18 anos e serve como seletiva para o Campeonato Mundial da Juventude. Depois dos Jogos Olímpicos, este é o evento que a grande
maioria dos velejadores jovens sonham em participar.
Com a nata da Vela jovem brasileira presente,
a disputa em cada classe foi de alto nível e muito acirradas. Para complicar, as condições climáticas da região
nesta época do ano não foram favoráveis, pois é um período de chuvas esparsas, alternando tempo encoberto
com chuva e sol. A cada passagem de nuvem havia uma
rondada e alteração de intensidade do vento, o que exigiu muita atenção e frieza dos velejadores.
Na Classe RS:X o nosso representante, o jovem
Caio Soares, sentiu a falta de ritmo, visto que não há
regatas da classe no Rio de Janeiro, e finalizou na 5ª colocação. Todavia, ele contribuiu com preciosos pontos
para o ICRJ na disputa entre os Clubes. Mas para o
Caio o Campeonato vai deixar saudades: Posso afirmar
com toda certeza que a Copa da Juventude de 2018 foi
um dos melhores campeonatos que tive a oportunidade de
participar. Não pelo resultado obtido, mas sim pelos laços
que criei com os velejadores.
Na Classe 29er, o Clube foi representado no
masculino com a dupla Lucas Cazale e Richard Hilbert,
e no feminino com Rafaela Salles e Fernanda Blyth.
Lucas e Richard começaram muito bem, em disputa
muito acirrada com duas tripulações do Clube dos Jangadeiros. Chegaram no último dia brigando pela ponta, mas infelizmente, a dupla velejou muito abaixo do
nível que vinha apresentando e ficou na 3ª colocação.
Para Lucas, “este foi sem dúvidas esse campeonato foi de
muitos aprendizados e estreitamento de laços. Foi difícil
e disputado, com certeza deixará legados que levarei para
vida inteira”, conclui.
As meninas do 29er, Rafaela e Fernanda, velejaram bem, terminaram na 1ª colocação e mostraram
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que com um pouco mais de treinamento, conseguem
bons resultados, principalmente velejando contra os
meninos. Para Fernanda, “depois de participar de três Copas da Juventude, foi possível perceber como o nível da classe evoluiu ao longo dos anos, tornando o campeonato mais
difícil e desafiante” e ainda comemorou a classificação
para o Mundial da Juventude.
Na classe Laser Radial, o ICRJ só teve representantes no masculino - os jovens Leonardo Motta e Érico
Penteado. O Érico passou há pouco tempo do Laser 4.7
para o Radial, fez o que podia e não podia para ter uma
boa performance, mesmo com seu peso leve. O atleta
sentiu dificuldade na condução do barco nos momentos
em que o vento ultrapassava a casa dos 12 nós. Finalizou
na 11ª colocação e também contribuiu com pontos para
o ICRJ. Já o Leonardo é um veterano na classe Laser
Radial, finalizou na 4ª colocação.
A Classe 420 foi a que o ICRJ teve mais representantes, quatro no total. As duplas masculinas: Guido Hirth e Stefano Geromini, Humberto Cardoso e
Felipe Berardo e, Bernardo Bulcão e Theo Taulois além
de uma dupla feminina – Sofia Macedo e Manuela Baggio Lobato.
As duplas masculinas logo mostraram que o treinamento intensivo dos últimos quatro meses foi muito
proveitoso e tiveram boas performances. Na sequência
do evento, houve uma variação de performance, a dupla
Bernardo e Theo, ainda inexperientes na classe e com
Velas muito desgastadas, não conseguiram entrar na disputa do top 3, e finalizaram na 4ª colocação.

A dupla Humberto e Felipe, formada poucos meses
antes, surpreendeu a todos - ganharam regatas e velejaram
entre os primeiros, finalizando a série à dois pontos da dupla campeã - Guido e Stefano. Por sinal, a performance da
dupla Guido e Stefano, foi muito elogiada pelos observadores da Confederação Brasileira de Vela, pois mostraram
alto nível técnico e maturidade de campeões. Guido avalia
a competição orgulhoso: é com muito orgulho e satisfação
que posso dizer, que ganhamos e vamos representar o Brasil.
Nada teria sido possível sem o clima de amizades, de ajuda
quando, foco e diversão, ressalta.
A dupla Sofia e Manuela, por pouco subiu ao pódio,
mas a 4ª colocação pode ser comemorada, visto seu pouco tempo de formação. De qualquer forma, a participação
foi marcante para elas: A Copa acabou sendo uma experiência
inesquecível. Nos surpreendemos com a nossa rápida evolução.
Nosso sucesso foi graças ao constante incentivo e incrível união
da nossa equipe, que apoiou nossa decisão desde o início, comentou Sofia.
Como descrito, o ICRJ foi muito bem representado, mesmo com uma delegação enxuta, com 15 velejadores
e 3 técnicos, os nossos velejadores conquistaram a primeira
colocação nas classes: 29er feminino e 420 masculino e 3ª
colocação no 29er masculino.
O ICRJ ficou na segunda colocação por clubes,
desbancando a grande maioria dos clubes filiados ao Comitê Brasileiro de Clubes. Porém, o que mais valeu, da nossa
representação, foi constatar que fomos representados por
uma garotada com verdadeiro sentimento de equipe e com
orgulho ser atleta do ICRJ.

VELA - JUNHO 2018

Data

Regata

Classes

08, 09 e 10
09

Regata de Equipe da Classe Optimist
Regata Ele & Ela

Optimist
Dingue, Snipe, Star

10

Regata Ele & Ela

Ranger 22, J70, J24, HPE 25,
BRA RGS e Oceano Cruzeiro

16 e 17

Copa HPE 30 (3ª etapa)

HPE 30

23 e 24

Mini Circuito Rio

IRC, BRA RGS, J24 e HPE 25

24

Taça Bruder

Finn

29 a 01/07

Campeonato Leste Brasieiro (Cabo Frio)

Snipe

30 e 01/07

J70 Brasil Cup (2ª etapa)

J70
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COPA HPE 30

Copa HPE 30 - Carioca Jr e Mitsubishi

A segunda etapa da Copa HPE 30 contou com a presença de três equipes do Iate Clube do Rio de Janeiro competindo entre os dias 28 e 29 de abril nas águas da Baía de Guanabara. A Área de Regatas foi montada nas proximidades do
Parcel da Feiticeiras, bem próximo da Ilha Fiscal e Praça Mauá
que trouxeram um charme especial para o evento.
As condições foram boas para a velejada, com ventos
médios para fortes do quadrante Sueste nos dois dias de prova,
proporcionando muita disputa e alternância de posição a cada
montagem de boia.
A equipe Mitsubishi foi vencedora, comandada pelo
velejador olímpico Henrique Haddad, seguida pela Carioca Jr.
comandada por Roberto Martins e, Manga Wiki em terceiro lugar, comandada por Geraldo Low-Beer. Eles competiram
com afinco nas seis regatas realizadas, sendo que a última de
domingo, teve chegada nas proximidades do Morro da Viúva,
entre as Praias de Botafogo e do Flamengo.

TAÇA COMODORO
Neste ano, a tradicional Taça Comodoro teve suas
datas de competição divididas entre barcos de quilha, barcos de bolina e barcos de oceano. Essa mudança proporciona a participação dos mesmos velejadores em mais de
uma classe.
Nos dias 05 e 06 de maio, os barcos de quilha,
HPE 25, J24, J70 e Star competiram em quatro regatas,
sendo duas por dia. As condições estavam boas, com ventos constantes – sul e sudoeste – em percurso barla-sota
de quatro e de cinco pernas. Nas classes HPE 25 e J24
tivemos um número expressivo de participantes.
A embarcação Take Ashauer do comandante Marcos Ashauer ficou em primeiro lugar na classe

HPE25 seguida pelo Motu de Celso Quintela e Carioca Fiote de Roberto Luiz Martins, ambos do ICRJ. Na
classe J24, O representante do ICB, Eurus de Ronaldo
Senft, ficou com a primeira colocação. Em segundo, o
Sunset de Newton Passos e em terceiro o Ginga de Renato Catallini, os dois do ICRJ.
Já na classe J70, tivemos um “match race”, pois
foram apenas dois barcos disputado, onde o Tô Nessa de
Renato Cunha levou a melhor sobre o Highlanders de
Marcos Soares. Na classe star, apenas o barco Miisca de
Alessandro Pascolato e Henry Boening participou.
Devido ao fechamento desta edição, as demais
classes serão abordadas no próximo mês.

Alessandro Pascolato e Henry Boening

Tô Nessa
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Torneio Roberto Bueno da classe Star
A competição que homenageia Roberto Bueno - um dos pioneiros da Vela, 1ª
medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1951 na classe Star e ainda, um dos
grandes incentivadores do esporte da vela no
Brasil - aconteceu nos dias 14 e 15 de abril.
Devido às condições desfavoráveis,
não houve regatas no segundo dia de prova.
Ficou valendo na classificação apenas as duas
regatas do dia 14, na qual foram realizadas
em percurso barla-sota (primeira com quatro pernas e a segunda com cinco pernas).
A dupla Alessandro Pascolato e
Henry Boening ficaram em primeiro lugar, seguidos por Carlos Dohnert e Gustavo Kunze e Marco Szili e Alexandre Feitas
em terceiro.
A cerimônia de premiação e confraternização entre os velejadores aconteceu no
salão principal da Lanchonete Convés, devido à previsão de chuva.

Premiação Regata Roberto Bueno - Jorge Bhering, Marco Szili, Carlos Dohnert, Alessandro Pascolato, Henry Boening, Alexandre Freitas, Jorge Bueno e Gustavo Kunze

Class.
1º
2º
3º
4º
5º

Tripulação
Barco
Alessandro Pascolato / Henry Boening
Miisca
Carlos Dohnert / Gustavo Kunze
Xu
Marco Szili /
Miisca
Alexandre Figueiredo de Freitas
Jorge Bhering / Jorge Bueno
Ippon
João Marcos Mendes / Luiz Octavio Teixeira Bad Nees

Clube
ICRJ
ICRJ
CCSP
ICRJ
ICRJ
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PROGRAMAÇÃO DE JUNHO
*

Sextas e sábados às 19h30h. Domingos às 17h.

*Sujeita a alterações
Colaboradora: Regina Passarelli Hamann

UM NOVO OLHAR
DIA: 01/06/18
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Alec Baldwin, Demi Moore,
2018 (EUA/FRA), 98
min, Drama/Romance,
16 anos.
Um romancista fica cego em um acidente de
carro que também matou sua esposa. Anos
depois redescobre sua paixão pela vida e por
escrever, ao se envolver em um caso com a
esposa rejeitada de um homem de negócios.
CAÇADA BRUTAL
DIA: 02/06/18
SÁBADO
ELENCO: Bruce Willis,
Hayden Christensen,
2018 (EUA), 97 min,
Ação/Suspense, 16 anos.
Durante uma viagem de caça, um homem
comum presencia o assassinato de um policial
por um criminoso. Ao retornar, ele imagina
que a situação está sob controle, mas logo vai
descobrir que seu filho foi sequestrado pelo
mesmo bandido - fazendo com que ele inicie uma jornada para salvar a vida da criança. Enquanto isso, Bruce Willis, no papel do
chefe da polícia local, começa a investigar o
caso e descobre que o crime tem ligação a um
roubo de banco.
O TOURO
FERDINANDO
DIA: 03/06/18
DOMINGO
ELENCO: John Cena,
Kate McKinnon, David
Tennant, 2018 (EUA),
109 min, Animação/Comédia/Aventura, Livre.
Ferdinando é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés

de correr por aí bufando e batendo cabeça
com os outros. A medida que vai crescendo,
ele se torna forte e grande, mas com o mesmo comportamento. Quando cinco homens
vão até sua fazenda para escolher o melhor
animal para touradas em Madri, Ferdinando
é selecionado acidentalmente.
MINHA VERSÃO
DO AMOR
DIA: 08/06/18
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Paul Giamatti, Rosamund Pike, 2011
(EUA), 134 min, Drama,
14 anos.
Faça um passeio através da fabulosa e comovente história de Barney, contada através de
sua visão. Um homem de 65 anos, politicamente incorreto, alcoólatra, fumante de charutos e amante do hóquei que sempre viveu
de forma plena, impulsiva, irascível e destemida. Uma reflexão sobre os sucessos de sua
vida e suas “numerosas” gafes e fracassos.
(Mostrando a história do politicamente incorreto Barney, o filme traz uma reflexão sobre os sucessos da vida e suas numerosas gafes e fracassos).
TREM DA VIDA
DIA: 09/06/18
SÁBADO
ELENCO: Barbara
Harris, Patrick Stewart,
Rufus, Michel Muller,
2002 (FRA), 103 min,
Comédia/Drama, 16
anos.
Em 1941, em plena perseguição nazista, os
habitantes de uma pequena aldeia judaica na
Europa Central conseguem organizar a falsa deportação deles próprios por trem, para
conseguir escapar do exército alemão e seguir
rumo à Palestina e à liberdade.
(Vencedor do Prêmio da Crítica Internacional no
Festival de Cinema de Veneza, “Trem da Vida”
foi aclamado como um dos melhores filmes já feitos sobre o Holocausto).

O MELHOR PROFESSOR DA MINHA VIDA
DIA: 10/06/18
DOMINGO
ELENCO: Denis
Podalydès, Léa Drucker,
Zineb Triki, 2017 (FRA),
106 min, Comédia/Drama, 12 (anos).
François é professor em uma renomada
escola de Paris. Ao ser transferido para uma
escola pública nos subúrbios, ele não só
enfrenta as dificuldades de ensinar alunos
não tão empenhados, mas também aprende
com eles...
(Esse ótimo drama francês chega às telas de todo
o Brasil para fortificar as inúmeras discussões sobre educação e a relação entre mestres e alunos).
ACONTECE NAS MELHORES FAMÍLIAS
DIA: 15/06/18 – SEXTA-FEIRA
ELENCO:
Bernadette Peters, Kirk Douglas,
Michael Douglas, 2003
(EUA), 109 min, Comédia/Romance, 14 anos.
Alex Gromberg tem um objetivo, mudar a
história de suas relações familiares. Como
pai, filho e marido, Alex está sempre no meio
de conflitos. Esforça-se para não cometer os
erros de seus pais, ao mesmo tempo em que
está preocupado em corrigir os erros que ele
mesmo, inevitavelmente, passou para seus
filhos. Você vai se divertir com os conflitos
de Alex e sua família, que envolvem amor,
loucura e autoconfiança. Enfim, tudo como
acontece em qualquer família normal.
TRISTÃO E ISOLDA
DIA: 16/06/18
SÁBADO
ELENCO: James Franco, Sophia Myles, David
O’Hara, 2006 (EUA),
125 min, Romance/Drama, 14 anos.
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Enquanto os clãs lutam pelo poder na Inglaterra da Idade Média após a queda do
Império Romano o jovem Tristão, cujos
pais foram assassinados, é adotado por seu
tio, Lorde Marke, e vira seu maior guerreiro. Dado como morto, Tristão é encontrado
e tratado pela bela Isolda, com quem troca
juras de amor, mas mantém seu nome em
segredo. Ele ganha em um torneio de lutas a
mão da princesa irlandesa para Lorde Marke,
sem saber que ela é na verdade Isolda.
“Um amor proibido que nem Romeu e Julieta
viveram.”
WINTER,
O GOLFINHO
DIA:17/06/18
DOMINGO
ELENCO: Harry
Connick Jr, Ashley Judd,
2011 (EUA), 112 min,
Drama/Família, Livre.
Nadando livremente, um jovem golfinho é
pego em uma armadilha para caranguejos,
danificando seriamente sua cauda. Será necessária a experiência de um dedicado biólogo marinho, o talento de um brilhante médico de próteses e da devoção inabalável de um
garoto para realizar um verdadeiro milagre.
(Inspirado na impressionante história real de
um golfinho e da compaixão de pessoas que se
uniram para salvar sua vida).
PASSAGEIROS
DIA: 22/06/18
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, 2017 (EUA),
117 min, Ficção Cientíca/
Romance, 12 anos.
Durante uma viagem para colonização de
outro planeta, dois passageiros são despertados 90 anos antes do tempo programado de
chegada, por causa de um mal funcionamento de suas cabines. Sozinhos, Jim e Aurora
começam a estreitar o seu relacionamento.
Entretanto, a paz é ameaçada quando eles
descobrem que a nave está correndo um sério
risco enquanto mais de cinco mil colegas estão em sono profundo.
(O Filme aborda dilemas éticos e pessoais que fazem o público refletir. E mais: Será que temos real
noção do que está por trás dos acontecimentos?).

O CUSTO DA
CORAGEM
DIA: 23/06/18
SÁBADO
ELENCO: Cate Blanchett, Ciarán Hinds,
Gerard McSorley, 2003
(Irlanda), 98 min, Suspense/Biografia, 14 anos.
Baseado na história real e chocante de Veronica Guerin, uma jornalista irlandesa, que
enfrentou a ira dos poderosos barões do
crime e senhores do tráfico de Dublin, em
1969, depois de denunciar seus esquemas criminosos em artigos.
(“O Custo da Coragem” é inspirador. Para
quem precisar de mais motivos para ir ao cinema, leve em conta a excelente performance de
Blanchett).
MULHER
MARAVILHA
DIA: 24/06/18
DOMINGO
ELENCO: Gal Gadot,
Chris Pine, 2017 (EUA),
141 min, Ação/Aventura/
Fantasia, 12 anos.
Treinada desde cedo para ser uma guerreira
imbatível, Diana Prince nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve
Trevor sofre um acidente e cai numa praia
do local, ela descobre que uma guerra sem
precedentes está se espalhando pelo mundo
e decide deixar seu lar na certeza de que pode
parar o conflito.
O PASSARO AZUL
REVIVEL
DIA: 29/06/18
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Shirley Temple, Spring Byington, Nigel Bruce, 1940 (EUA),
88 min, Livre.
Mytyl e Tyltyl, dois irmãos que são levados
para uma encantadora viagem pelo passado,
presente e futuro, em busca do Pássaro Azul
da Felicidade. Simples e divertido, é uma
clássica história sobre os poderes da natureza.
(Só um filósofo poderia criar uma obra tão poderosa e brilhante sobre o sentido da vida, e foi isso

que Maurice Maeterlink fez, quando escreveu a
peça “O Pássaro Azul” adaptada para o cinema).
O CIRCO
DIA: 30/06/18
SÁBADO
ELENCO: Charles Chaplin, Al Ernest Garcia,
Merna Kennedy, 1928
(EUA), 72 min, Comédia/Drama/Romance,
Livre.
Este é um dos filmes mais populares de sua
carreira. Desta vez, o vagabundo Carlitos é
confundido com um ladrão e vai se refugiar
num circo, onde, de uma hora para outra, se
transforma na atração principal e revolta-se
contra o tirânico proprietário do circo. Esta
é mais uma obra-prima obrigatória no acervo
cinematográfico dos amantes da sétima arte.
(Apontado como um dos filmes menos politizados de Chaplin, “O Circo” é uma das grandes
comédias da história, e algumas das melhores
risadas do Cinema se encontram aqui).
RELATOS SELVAGENS
PALESTRANTE
DIA: 01/07/18
DOMINGO
ELENCO: Ricardo
Darín, Oscar Martinez,
2014 (ARG/ESP), 122
min, Suspense/Comédia/
Drama, 14 anos.
Diante de uma realidade crua e imprevisível,
os personagens deste filme caminham sobre
a linha tênue que separa a civilização da barbárie. Uma traição amorosa, o retorno do
passado, uma tragédia ou mesmo a violência
de um pequeno detalhe cotidiano são capazes
de empurrar estes personagens para um lugar
fora de controle.
(Com humor inteligente, filme argentino retrata falta de civilidade e selvageria nas cidades).

“

Falar sem aspas, amar
sem interrogações, sonhar
sem reticências e viver sem
pensar no ponto final.

Charles Chaplin
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Edn &

CURSOS

Colônia de Férias:
últimas semanas de julho.
INSCRIÇÕES ABERTAS!

CURSOS DE VELA:
Inscrições abertas a partir do dia 1º de Junho
• Optmist;
• Laser/Dingue (A partir de 14 anos);
• Windsurf (A partir de 12 anos);

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

CURSO DE OCEANO: FAST 23 Nível 1

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.

INICIAÇÃO NÁUTICA:
• Fundamental (3 a 6 anos) Sexta-Feira na parte
da manhã
- Turma na parte da manhã: de 9h às 10h40(Inscrições abertas)
NAVEGAÇÃO:
- Motonauta, Arrais Amador, Mestre Amador, Capitão
Amador, Previsão do Tempo, GPS.

COLÔNIA DE FÉRIAS

As férias escolares se aproximam e, com elas, a tradicional Colônia de Férias do Clube. As inscrições já estão
abertas na secretaria da EDN. Ela irá acontecer de 19 a 22
de julho (1ª semana) e de 26 a 29 de julho (2ª semana).

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)

FORMATURA

A cerimônia de formatura dos cursos semestrais e da Turma 90 de Optimist ministrados pela
EDN será no próximo dia 24, às 11h, em frente ao
Cais da Bandeira. Venha prestigiar os formandos!

IATE NEWS

Final chegando

O Torneio de Duplas de Tênis do
ICRJ está chegando ao fim. No próximo
dia 10, a quadra receberá a final entre os
melhores após dois meses de disputa. Boa
sorte aos participantes!
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Balancete &
ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 33.646.654/0001-46
Balancete Sintético - Março/18

ATIVO
Circulante
Disponibilidades
Contas a receber - sócios
Outras contas a receber
Estoques
Adiantamentos
Outros ativos circulantes

PASSIVO

R$

R$

Circulante
Fornecedores
Adiantamentos para eventos sociais
Salários e encargos a pagar
Impostos e taxas a recolher
Outras contas a pagar

4.866.773,76
5.195.481,53
1.806.940,58
618.205,72
218.732,98
751.994,19

1.694.283,43
438.363,00
1.943.469,00
642.817,75
55.720,37

13.458.128,76

Não Circulante
Processos judiciais Cedae
Outros Processos judiciais

4.774.653,55

Não Circulante
Processos Judiciais Cedae
Processo Trabalhistas e outros

16.698.564,57

700.460,70

16.698.564,60

3.463.312,23

17.399.025,27

20.161.876,83

Patrimônio Líquido
Investimentos Eventuais
Investimento orçados
Imobilizado

1.814.668,00
378.571,00
41.980.027,71

Patrimônio social
Reservas livres
Reservas vinculadas

44.173.266,71

Reservas patrimoniais

39.790.077,41
267.925,37
4.156.572,97
5.016.512,98
862.801,63

Superávit/(Deficit) do exercício

50.093.890,36
TOTAL DO ATIVO

75.030.420,74

TOTAL DO PASSIVO

75.030.420,74

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR/17 A MAR/18

RECEITAS
Clube
Restaurante
Convés
TOTAL DAS RECEITAS

DESPESAS

R$

R$

Clube
Restaurante
Convés
TOTAL DAS DESPESAS

41.848.237,95
17.137.021,23
2.107.786,96
61.093.046,14

41.276.910,82
16.777.289,78
2.176.043,91
60.230.244,51

ÍNDICES DE LIQUIDEZ
Abril de 2017
Maio de 2017
Junho de 2017
Julho de 2017
Agosto de 2017
Setembro de 2017

2,54
2,62
2,47
2,77
2,82
2,98

Outubro de 2017
Novembro de 2017
Dezembro de 2017
Janeiro de 2018
Fevereiro de 2018
Março de 2018

3,10
3,05
3,43
3,26
3,10
2,82

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 2018 E 2017
CLUBE
RESTAURANTE
CONVÉS
TOTAL DO FUNDO SOCIAL NO MÊS
Transferência de reservas Patrimoniais *
RESULTADO OPERACIONAL

-R$
R$
R$
-R$
R$
-R$

2018
523.488,42
107.257,07
17.626,47
398.604,88
325.000,00
723.604,88

-R$
-R$
R$
-R$
R$
-R$

2017
645.770,81
89.310,05
7.465,55
727.615,31
325.000,00
1.052.615,31

2018 X 2017
R$
122.282,39
R$
196.567,12
R$
10.160,92
R$
329.010,43
R$
R$
329.010,43

FUNDO SOCIAL E RESULTADO OPERACIONAL ACUMULADO EM 31 DE MARÇO DE 2018 E 2017
2018
2017
2018 X 2017
CLUBE
R$
571.327,13 R$ 1.989.263,64 -R$ 1.417.936,51
RESTAURANTE
R$
359.731,45 R$
642.349,17 -R$
282.617,72
CONVÉS
-R$
68.256,95 R$
128.404,14 -R$
196.661,09
TOTAL DO FUNDO SOCIAL ACUMULADO
R$
862.801,63 R$ 2.760.016,95 -R$ 1.897.215,32
TRANFERÊNCIAS DE RESERVAS PATRIMONIAIS* R$ 4.425.000,00 R$ 4.425.000,00 R$
RESULTADO OPERACIONAL
-R$ 3.562.198,37 -R$ 1.664.983,05 -R$ 1.897.215,32
*Receitas de concessionárias, alugueis de dependências sociais e taxa de transferência de títulos

