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Fique por dentro...

N

a capa deste mês,
uma foto de parte dos troféus que
foram entregues
aos vencedores
da temporada de
pesca oceânica 2018/2019, na festa
que reuniu cerca de 500 pessoas na
Pérgula da Piscina. Um dos eventos
mais esperados do calendário anual
do clube.
Além da premiação, leia na
editoria Pesca como foi a primeira
etapa do Torneio de Pesca Costeira
deste ano e a 2ª etapa do Torneio da
Pesca de Cais. Fora de sede, o ICRJ
foi campeão em torneio de pesca
submarina.
Na Vela, conquistas dentro e
fora do ICRJ marcaram os últimos

meses. Bronze no Sul-Americano de
Optimist, no Sul-Americano de 420
e no Estadual de Ranger 22, além
das primeiras colocações no Brasileiro de Veleiros de Oceano e Brasileiro
de 49er. Os velejadores da Flotilha
Zé Carioca participaram de campeonatos importantes na Europa.
Sediamos brilhantes eventos
como a Clínica Oficial da classe 420,
o Sul-Americano das classes 29er e
420, o Estadual de Ranger 22, a seletiva do Pan da classe 49er e as tradicionais regatas da Copa Outono,
Walter Von Hutschler, Taça Comodoro e Duarte Bello.
Na parte Social, confira
como foi o Festival Italiano realizado
no restaurante e o que está em elaboração para o Dia dos Namorados.

Muitos bons eventos ainda estão por
vir, acompanhe a programação ao
longo do boletim.
Em “Rumo aos 100”, saiba sobre o esqui aquático do clube.
Uma fase rápida, porém, interessante lembrança com fotos de mais de
60 anos atrás.
Na coluna EDN, veja como
foi a comemoração do Dia das Mães
para as turmas de Optimist. Vários
cursos da Escola e a Colônia de Férias de julho já estão com inscrições
abertas. É hora de aproveitar!

Boa leitura!

Complementação da edição do Boletim Iate nº 71 – maio de 2019
O nosso muito obrigado aos parceiros que tiveram contribuição relevante na
realização do 99º Aniversário do ICRJ

Rumo aos 100
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O ESQUI AQUÁTICO NO ICRJ
Um fato curioso da história
do ICRJ é a presença do esqui aquático como uma de suas atividades
esportivas. Por volta dos anos 40, o
novo esporte chegou ao Brasil vindo
da Flórida com seus equipamentos
longos e pesados.
A família Bhering de Mattos,
muito presente no ICRJ, foi a precursora na prática do esporte na enseada
de Botafogo, principalmente os irmãos Darke, Jorge e Astrea. Em pouco tempo os equipamentos de esqui
foram modernizados, ficaram mais
leves e chegaram ao Rio de Janeiro,
atraindo novos praticantes.

Um grupo formado por Jorge Bouças, os irmãos Rocha Souza,
Jorge Moura de Castro, Fred Chateubriand, os irmãos Simões e outros,
também começou a praticar o esporte
na região, além disso montaram um
trampolim em frente ao clube para
exibir empolgantes performances.
Em abril de 1954, animados
com o trampolim, a equipe decidiu
criar o Grupo de Esquiadores do
ICRJ. A turma conseguiu muitos associados como Sergio Costa Carneiro, Mucio Euvaldo Lodi, Jorge Bouças, Jorge Moura de Castro, Alberto
Pestana Filho, Carlos Alberto de Bri-

Dupla Lilia Carneiro e Zezé Lodi exibem o seus estilos

to, Álvaro Luiz Graça, Billy Blanco,
a família Ajuz, Zezé Lodim, Liliam
Lobo e José Soares de Lima (Meganha), que se tornou instrutor da atividade no clube.
Em meados de 1960, com a
poluição da enseada e a mudança da caracterização do esporte para a modalidade radical, a prática do esqui aquático
no clube enfraqueceu até chegar ao fim.
O Grupo de Esquiadores do
ICRJ fazia muito sucesso em suas apresentações para os demais associados e
para o público no entorno da enseada de
Botafogo, fazendo dessa época uma excelente lembrança na história do clube.

Esqui aquático na enseada de Botafogo
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EQUIPE DE VELEJADORES DA FLOTILHA ZÉ CARIOCA
CONQUISTA O BRONZE NO SUL-AMERICANO DE OPTIMIST
O time BRA 3, formado por integrantes da Flotilha Zé Carioca (ICRJ), conquistou o bronze no Sul-Americano de Optimist por equipes. A competição
recebeu 169 atletas de 17 países, entre os dias 6 e 13 de
abril em Algarrobo, no Chile.
A semana do evento foi de condições climáticas
instáveis. Na categoria individual, apenas 4 das 10 regatas programadas foram realizadas. O dia da disputa por
equipes foi presenteado com boas condições de vento,
de 10 a 12 nós.
O Brasil foi representado por três equipes, mas só
a BRA 3 formada por Joana Gonçalves, Julia Carreirão,
Bernardo Martins, Pedro Muricy e Diogo Petersen, velejadores do ICRJ, teve um bom desempenho. O grupo
conseguiu a terceira colocação após disputas bem acirradas contra Peru e Argentina, que completaram o pódio
com o segundo e primeiro lugares, respectivamente.
A próxima grande competição da flotilha será a
Búzios Sailing Week, nos dias 20 a 23 de junho. Acompanhe o calendário de treinos e competições dos jovens
velejadores em www.icrj.com.br/fzc.

Equipe BRA 3 formada por integrantes da Flotilha Zé Carioca- Joana Gonçalves,
Julia Carreirão, Bernardo Martins, Pedro Muricy e Diogo Petersen

Clínica de 420 prepara competidores para o Sul-Americano
A Associação Internacional da Classe 420 promoveu, de 11 a 15 de abril, no Hangar 1 do ICRJ, a Brazil Intermational 420 Coaches & Sailors Clinic, a clínica
voltada para velejadores e técnicos da América do Sul.
O programa abrangeu conhecimento teórico e
aulas práticas em água, através de tópicos como preparação do barco, exercícios de treinamento, estratégia, psicologia, fisiologia, regras e gerenciamento de regata. A 420 é
a classe que prepara os atletas para a classe olímpica 470.
O português Gonçalo Ribeiro, profissional experiente e conhecido no circuito internacional da classe
420, foi o treinador principal do curso. Inicialmente o
número máximo de inscrições seria 30, mas a alta procura fez com que excedesse até 39 inscritos, entre brasileiros, argentinos e chilenos.
O encerramento e entrega de certificados aconteceu na parte superior do Convés com todos os participantes mais otimistas com tudo que aprenderam para o
Sul-Americano da classe.

Vela &
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ICRJ sedia Sul-Americano de 420 e 29er

O Sul-Americano das classes
420 e 29er aconteceu no ICRJ entre
os dias 15 e 20 de abril. Ao total, 92
velejadores do Brasil, Chile, Argentina
e Uruguai participaram do evento.
A cerimônia de abertura aconteceu no dia 16 no Cais da Bandeira,
com o hasteamento de bandeiras na
presença do Vice-Presidente da Classe
Stefano Geronimi, o Contra-Comodoro José Roberto Braile e do Diretor
de Vela Fernando Madureira, que deram as boas-vindas aos atletas presentes
na solenidade.
As condições de vento no primeiro dia de regata não foram boas,
apenas quatro barcos completaram
uma regata na 420 e houve uma tentativa de regata para a classe 29er, porém

não houve bons ventos para continuar
e a mesma precisou ser anulada. No
segundo dia, a Comissão de Regatas
resolveu antecipar o início das provas
em uma hora para aproveitar as novas
condições que estavam entre 15 a 16
nós e, aproximadamente, 18 na rajada,
possibilitando a realização de todas as
regatas programadas. Assim, com ventos de diversas intensidades, a competição foi realizada até o último dia.
O Brasil conquistou o ouro,
prata e bronze nas duas classes. Na
420, Bernardo Peixoto e Marcos Arndt (YCB/CBC) foram os campeões, o
segundo lugar ficou com Marina da
Fonte e Marina Arndt (YCB/CBC) e
o bronze foi da dupla Leonardo Lombardi e Pietro Geronimi (ICRJ). Na

29er, Nicolas Bernal e Gabriel Michaelis (YCSA) ficaram em primeiro lugar, Tiago Monteiro e Vinicius
Gondim (YCB/CBC) em segundo e
Giovane Pistorello e Ian Pain (CDJ)
em terceiro.
O clima do Sul-Americano
animou o clube que, por seis dias, esteve especialmente mais movimentado.
Além das regatas, houve happy hours
para os participantes no patamar do
Hangar 1 e um dia de churrasco no Bar
dos Pinguins.
Em entrevista ao Canal Vela
Viva, o Diretor Fernando Madureira
comentou que organizar o campeonato
foi um trabalho árduo, mas prazeroso,
começando com alguns meses de antecedência com a definição da comissão
de regata, júri, estabelecimento do formato de inscrições e muitos detalhes.
O evento terminou com a cerimônia de premiação realizada no salão nobre. Entre velejadores com suas
equipes técnicas, familiares e amigos,
mais de 150 pessoas participaram da
confraternização. O Iate Clube do Rio
de Janeiro sentiu-se lisonjeado por receber tantos outros clubes e mais uma
vez fazer da Baía de Guanabara o cenário de uma grande competição.
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BARCOS DO ICRJ GARANTEM BONS RESULTADOS
NO BRASILEIRO DE VELEIROS DE OCEANO
mo) e vento (moderado) foram ideais,
já no terceiro dia, os campeões foram
definidos sob sol forte e ventos fracos.
Vale ressaltar que além de três dias de
competição, foi proporcionado aos
velejadores ótimas confraternizações
após as regatas, com boa comida e
muito chope da Cervejaria Búzios.
Os representantes do ICRJ
conquistaram ótimas colocações, foram campeões gerais nas duas classes.
Na classe IRC, o campeão geral foi o
Danadão, do comandante Guilherme
Rafare, que também foi o Campeão
na Categoria IRC 1. Na categoria
IRC 2, teve dobradinha com o veleiro
Esculacho em primeiro lugar e Dona
Bola em segundo, comandados por
Walckes Osório e Ricardo Tramujas,
respectivamente.

Na classe ORC, o campeão
geral foi o Crioula 29, do comandante Renato Plass, em segundo ficou o
Ângela Star V, comandado por Peter
D. Siemsem; ambos também fizeram
dobradinha na categoria ORC 1. Na
ORC 2, o barco Maestrale Logsub
Mapma conquistou a segunda colocação sob o comando do Almirante
Adalberto Casaes.
O evento foi uma realização
da Associação Brasileira de Veleiros de Oceano (ABVO), sediado no
Hotel Aretê com o apoio náutico da
BR Marinas Búzios, patrocínio do
empreendimento Aretê, e o apoio
do Iate Clube Armação dos Búzios,
da Confederação Brasileira de Vela,
Prefeitura Municipal de Armação de
Búzios e Cervejaria Búzios.
Fotos: Gabriel Heusi

O Campeonato Brasileiro de
Veleiros do Oceano das classes IRC (International Rating Certificate) e ORC
(Offshore Racing Council) aconteceu
entre os dias 18 e 20 de abril, na cidade
de Armação dos Búzios, Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro. Com
pelo menos 23 barcos e 214 velejadores, uma das melhores raias do mundo
para a vela recebeu velejadores importantes, incluindo medalhistas olímpicos
e membros da realeza europeia.
Nos três dias de competição
muita acirrada, cinco regatas - quatro
barla-sota e uma de percurso - foram
realizadas. O primeiro dia foi de ventos muito fortes, tendo rajadas de 35
nós (65 km/h), que exigiu muita perícia na condução dos barcos. No segundo dia, as condições de mar (cal-

Danadão, do comandante Guilherme Rafare

Crioula 29, do comandante Renato Plass

Esculacho, comandado por Walckes Osório

REGATAS WALTER VON HUTSCHLER E DUARTE BELLO
Staristas confraternizam em dois dias de ótimos ventos

Os dias 4 e 5 de maio foram ótimos para os staristas que
se reuniram no ICRJ. No dia 4, a
Regata Walter Hutschler recebeu 6
duplas, já no dia seguinte, 8 duplas
disputaram a Regata Duarte Bello.
Clubes de São Paulo, Florianópolis
e Distrito Federal participaram dos
eventos.

Na Walter Von Hutscheler,
Alessandro Pascolato e Henry Boening
(ICRJ) foram os vencedores, Marcelo
Belloti e Guilherme de Almeida (ICS)
ficaram na segunda colocação, o terceiro lugar foi da dupla John King e
Fernando Ilha (ICRJ).
Com um percurso um pouco
maior, a Regata Duarte Bello foi con-

cluída com Lars Grael e Pedro Trouche
(ICRJ) em primeiro lugar, Marcelo e
Guilherme (ICS) mais uma vez vice-campeões e Jorge Bhering e Roberto
Freire (ICRJ) na terceira colocação.
Os bons ventos favoreceram
todo o percurso dos velejadores que
confraternizaram na área do hangar 4
após as disputas.

R
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Meeting di Garda e Dutch Youth Regatta
Integrantes da Flotilha Zé Carioca participam de torneios na Europa

O 37º Meeting di Garda aconteceu entre os dias
18 e 21 de abril, em Riva del Garda, norte da Itália. O
evento é classificado no Guiness Book como a maior regata
de classe única do mundo, com mais de 1000 participantes
de inúmeras nacionalidades.
Na disputa, os velejadores foram divididos nas categorias cadetes (nascidos em 2009 e 2010) e juniores (nascidos entre 2004 e 2008) para completar 6 regatas. Sob o
comando do técnico Guilherme Born, cinco integrantes
da Flotilha Zé Carioca participaram da competição: Lucas
Fernández, Joaquim Fernández, Eduardo Almeida, João
Viktor Tamussino e Júlia Addum.
Outra equipe da FZC formada pelos velejadores Lucas Freitas, Newton Passos, Joana Gonçalves e Julia Carreirão
também participará de um torneio europeu neste mês, a Dutch Youth Regatta, na Holanda, de 30 de maio a 02 de junho,
desta vez acompanhados pelo Técnico Felipe Novello.
O ICRJ parabeniza os jovens atletas pela dedicação
e experiência em águas internacionais.

Fotos: CBVela

BRASILEIRO DE 49ER DEFINE DUPLA
REPRESENTANTE NO PAN-AMERICANO
Entre os dias 22 a 27 de abril, o ICRJ sediou o
Campeonato Brasileiro da classe 49er. A disputa aconteceu entre quatro duplas valendo uma vaga nos Jogos
Pan-Americanos Lima 2019, que serão disputados entre
julho e agosto no Peru.
Após 15 regatas no formato barla-sota, o timoneiro Marco Soffiatti Grael (RYC) e o proeiro Gabriel
Portilho Borges (ICRJ) conquistaram a primeira colocação e garantiram vaga no Pan. Dante Bianchi e Thomas Low-Beer (ICRJ) ficaram em segundo lugar, Martin
Lowy e Fabio Melchert (YCSA) em terceiro. Na categoria
Júnior, Nick Grael e João Pedro Souto de Oliveira (ICRJ/
MB) foram os segundos colocados.
Ao final das regatas, houve uma informal premiação e jantar entre os participantes na lanchonete do
convés. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela) com a parceria do Iate Clube do
Rio de Janeiro.
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COPA OUTONO

2ª ETAPA DA COPA ICRJ
Nos dias 27 e 28 de abril,
realizou-se a Copa Outono. A competição é a segunda etapa das quatro
nomeadas por estações do ano que
completam a Copa ICRJ. O evento recebeu as classes HPE 25, ILCA
Standard, Radial, 4.7, Open Standard, Open Radial, Snipe e Star.
As condições climáticas não
foram boas: dias de pouco vento,
maré vazante e regatas incompletas.
Na HPE 25, dos treze barcos inscritos, apenas o Motu (ICRJ) concluiu a
única regata possível para a classe.
Na ILCA Standard, uma regata aconteceu para quatro barcos do
ICRJ. O velejador Helio Araujo foi
o vencedor, em segundo lugar ficou
Diego Rocha e o terceiro colocado foi
Menandro Lobão.

Na Radial, Gabriela Kidd
(ICRJ) foi a campeã, Luis André
Castro (CNC) e Luiz Otávio Correia
(CNC) ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Na 4.7, o
velejador do ICRJ mais bem colocado foi o Diogo Petersen em terceiro
lugar, Pedro Wiegand (CNC) e Pedro
Falcão (CNC) ficaram em primeiro e
segundo lugar, nesta ordem.
Na Open Standard, Gustavo
Nascimento foi o melhor na disputa
com Fernando Leão, ambos do ICRJ.
Na Open Radial, o resultado foi de
Lucas Farina (ICRJ) em primeiro
lugar, Pedro Madureira (ICRJ) vice-campeão e Marcelo Gerbassi (ICRJ)
terceiro colocado.
A classe Snipe não conseguiu
concluir nenhuma regata no primeiro

dia. No domingo, conseguiu três devido a decisão assertiva da comissão de regata em antecipar o horário da largada.
A dupla Paulo Santos e Thiago Sangineto foi a campeã, Breno Bianchi e Flávio Castro vice, Humberto de Carvalho
e Érico Penteado alcançaram a terceira
colocação, todos velejadores do ICRJ.
A regata da classe Star foi concluída com Lars Grael e Pedro Trouche
(ICRJ) em primeiro lugar, Alessandro
Pascolato e Henry Boening (ICRJ) em
segundo, e Luis Mosqueira e Roberto
Freire em terceiro.
Outras classes também estavam previstas na disputa, porém as tentativas de montagem de raia ou conclusão de regata foram afetadas pelo mau
tempo. A próxima etapa da Copa ICRJ
será a Copa Inverno, em julho.

TAÇA COMODORO

Barcos de quilha iniciaram a disputa que seguiu até o fim de maio

A Taça Comodoro teve início nos dias 4 e 5 de
maio para as classes HPE 25, J24, J70 e Ranger 22. Ao
total, 29 equipes participaram da competição. Foram dois
dias de bons ventos que possibilitaram a realização de 4
regatas para cada classe conforme o planejado.
Na HPE 25, o Bravíssimo 5 (ICRJ) foi o campeão, em segundo lugar ficou o Carioca Fiote (ICRJ) e o
terceiro colocado foi o barco Tchuri (ICRJ).
Na J24, a equipe Sunset (ICRJ) conquistou a primeira colocação, o vice-campeão foi o Aquarius (GVREFOMM)
e o barco Maracanã (GVEN) terminou em terceiro lugar.

Três barcos do ICRJ disputaram na J70. O Viking foi o vencedor, em seguida ficaram To Nessa e Cloud
Nine, em segundo e terceiro lugar, respectivamente.
Na Ranger 22, classe que mais recebeu equipes
(13), o representante do ICRJ mais bem colocado foi o
Catraio na terceira posição, o barco Meia Noite (ICJG)
ficou em primeiro lugar e o Vagal (PCSF) em segundo.
Para barcos de bolina, Oceano e classe Optimist
foram programadas regatas em dias diferentes. A cerimônia de premiação de todas as classes acontecerá em um
único evento com data a confirmar.
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ICRJ SEDIA ESTADUAL DE RANGER 22
O Campeonato Estadual de Ranger 22 aconteceu
no ICRJ nos dias 27, 28 de abril, 04 e 05 de maio. Por falta
de vento, no primeiro final de semana apenas uma regata
aconteceu para as 13 equipes dos 7 clubes participantes. Os
campeões só foram definidos na segunda semana após as disputas de mais 6 regatas.
Na classificação geral, o barco Vagal (PCSF) foi o
vencedor da competição com 12 pontos perdidos, o Meia
Noite II (ICJG) foi vice-campeão com 14 e o Catraio (ICRJ)
ficou na terceira colocação com 5 pontos de diferença em relação ao vice.
Após os resultados, houve a cerimônia de premiação
dos vitoriosos na classificação geral, categorias A, B e C (Entidade Naval), em clima descontraído na parte superior do convés.

Catraio, terceiro colocado no Estadual de Ranger 22

VELA - JUNHO 2019

Data
04
04 e 05
05
18 e 19
25 e 26

Regata
Regata Walter Von Hutschler
Taça Comodoro
Regata Duarte Bello
Taça Comodoro
Taça Comodoro
Taça Comodoro

Classes
Star
J24, J70, HPE 25, Ranger 22
Star
Optimist
Star, Snipe, Finn, ILCA, OPEN
SINGLE HANDED DINGHY,
Dingue, 420, 29er
ORC, IRC, BRA RGS
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Pesca &

EM CLIMA DE “HOLLYWOOD”, VENCEDORES DA TEM
A festa da entrega de prêmios
aos vencedores da temporada de pesca
oceânica 2018/2019 aconteceu no dia
13 de abril, na Pérgula da Piscina. Cerca de 500 pessoas compareceram ao
evento, que é um dos mais esperados
do calendário anual do clube.
Inspirada no tema cinema, a decoração dos espaços ao redor da pérgula
remetia ao espetáculo das cerimônias do
Oscar, com tapete vermelho, estatuetas e
calçada da fama. Na programação, além
da solenidade da entrega dos prêmios,
música ao vivo com a banda King’s Band
e o som do DJ Alexandre Cappelli, com
coquetéis, bebidas, jantar e petiscos servidos ao público.
Muitas equipes foram contempladas. Destacamos as primeiras
colocações: Greenboat – Comandante Philip Greenman, no Torneio de
Abertura e Torneio Marlin Rio; Picante – Comandante Luis Carlos Bulhões,
no Torneio de Peixes de Bico; Fish
Finder – Comandante Diego Santiago, no Torneio de Peixes de Oceano e
Melhor 32 pés; Binoca – Comandante
Leonardo Bochner, no Torneio Cabo
Frio Marlin Invitational; Duquesa –
Comandante Guilherme Duque, no
Torneio Offshore 27,5.
No individual, foram campeões
no Torneio de Peixes de Bico: Sandro
Lahman – Meirmão, em primeiro lugar; Vicente Arruda em segundo e Lucas
Bulhões em terceiro, ambos da equipe
Picante. Os campeões individuais do
Marlin Rio receberam o Troféu Tio Paulo, oferecido por OttoVergueiro e Pedro
Guimarães para homenagear o ilustre
pescador Paulo Afonso (in memorian):
Pedro Guimarães – Vida Mansa/Aquavit foi o campeão, Leonardo Libman –
Colt vice-campeão e em terceiro lugar
ficou Nuno Greenman – Greenboat.

Greenboat - 1º lugar no Torneio Marlin Rio, no Abertura e no
Encerramento

A equipe Meirmão recebeu o
Troféu Eficiência. O prêmio Grand
Slam foi de Vicente Arruda, pelo
grande feito de conseguir três diferentes peixes de bico na mesma etapa
(marlin azul, sailfish e marlin branco).
Otto Vergueiro – Vida Mansa/Aquavit recebeu o Troféu Panela de Ferro, a
premiação ao pescador que cometeu o
deslize mais cômico da temporada. A
equipe Antigua, comandada por Nilo
Cotini, foi a vencedora da Copa ICRJ.
Os recordistas também foram
agraciados na solenidade: Fernando
Pedrosa, da equipe Ponta Negra, que
liberou um tubarão de 66,5 kg na
temporada; Flávio Campos Reis, da
Greenboat, com um wahoo de 25,5
kg; Evandro Soares que conquistou
um Dourado de 24,7 kg, integrante
da Bia Carol, mesma equipe de Paulo César Picorelli, que também foi recordista com um bonito oceânico de
7,8 kg; Cleber Júnior e Luis Carlos
Pereira, da Fish Finder, que conseguiram um atum amarelo de 9,4 kg e um
atum preto de 4 kg, nesta ordem.
A noite foi muito animada e
além das conquistas individuais e por
equipes, celebrou a melhor média de
peixes de bico dos últimos 20 anos.
Que venha a temporada 2019/2020!

Equipe Fish Finder - 1ª colocada e melhor 32 pés no Torn
de Peixes de Oceano recebendo prêmio do Diretor de Com
Edson Tikerpe

Antígua - Campeã da Copa ICRJ

Meirmao 2º Lugar no Torneio
lugar no Torneio de Peixes de O
prêmio do vice-comodoro João B

Equipe Antígua - 3º colocado no Torneio de
Peixes de Bico - Entrega feita pelo
Contra-comodoro José Roberto Braile

Equipe Vida Mansa
de Encerramento e n
troféu de Roberto Za

Campeões individuais do Torneio de Peixes
de Bico - Troféu Denison Duque Silva, 1º
colocado Sandro Lahmann, 2º colocado
Vicente Arruda, 3º colocado Lucas Bulhões.
Guilherme Duque Silva e Contra-comodoro
José Roberto Braile entregando os prêmios

Pescadores das maior
Fernando Pedrosa, E
prêmios), Cleber Jún
Flávio Campos Reis

Pesca &
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A TEMPORADA OCEÂNICA 2018/2019 SÃO PREMIADOS

2 pés no Torneio Equipe Binoca - 1º lugar no Torneio Cabo Frio Marlin
retor de Compras, Invitational

r no Torneio Abertura e 3º
de Peixes de Oceano recebendo
modoro João Batista

Equipe Ponta Negra - 2º lugar no Torneio
Cabo Frio Marlin Invitational

Picante - 1º lugar no Torneio de peixes de
Bico e 2º lugar no Torneio de Encerramento

Equipe Colt - 2º colocada no Torneio Marlin
Rio. Comodoro Vicente Arruda entregou o
prêmio

Equipe Duquesa - 1º lugar do Offshore 27,5
recebendo prêmio de Marco Aurélio Vahia

Equipe Bia Carol - 2º colocado no Torneio
de Peixes de Bico Entrega de prêmio feita
pelo Comodoro Vicente Arruda

e Vida Mansa Aquavit - 3º no Torneio Equipe Marebunda Bad Company - 3ºerramento e no Marlin Rio recebendo lugar no Torneio de Abertura e 2º lugar no
de Roberto Zarur
Torneio de Peixes de Oceano. Prêmio entregue por Edson Tikerpe, Diretor de Compras

Campões individuais do Torneio Marlin Rio Equipe Kisu - 3º colocado no Torneio cabo
Frio Marlin Invitational, Eduardo Pimenta Troféu “Tio Paulo” 3º colocado Nuno Greenman,
Pedro Afonso, Otto Vergueiro, Pedro Paulo
entregando prêmio.
Afonso, 1º colocado Pedro Guimarães, Ana Paula
Oliveira e 2º colocado Leonardo Libman

ores das maiores peças da temporada:
ndo Pedrosa, Eurico Soares (entregando
s), Cleber Júnior, Luís Carlos Pereira,
Campos Reis e Evandro Soares

Comodoro Vicente Arruda (Equipe Picante)- Recebendo prêmio Grand Slam do
Direitor de Manutenção Ildemar Nunes

Equipe Meirmao - Campeã Troféu Eficiência.
Eliseu Soares, Direitor de pesca fazendo a
entrega do prêmio

Entrega da Panela de Ferro para Otto
Vergueiro, feita pelos paneleiros
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TORNEIO DE

PESCA
DE
CAIS
2ª etapa celebrou o Dia das Mães
O sábado ensolarado do dia 11 de maio recebeu mais
uma etapa do Torneio de Pesca de Cais. Ao total, entre crianças
e adultos, mais de 100 pessoas disputaram nas categorias Kids,
Júnior, Feminino, Masculino e Sênior. Além dos participantes,
muitos espectadores compareceram ao cais do ICRJ.
A edição celebrou o Dia das Mães. Mães e filhos presentes foram fotografados em um cenário temático e puderam levar
um porta-retratos com a foto impressa na hora como brinde.
Além disso, houve sorteio de camisas com proteção uv da marca
Água Viva e ingressos para o AquaRio entre os participantes presentes nas cerimônias de premiação.
Todos ganharam medalhas na categoria Kids. Na Júnior,
Beatriz Vidaurre foi a campeã, em seguida ficaram Julia Machado e Luisa Nunes, em segundo e terceiro lugar, respectivamente.
Entre as mulheres, Izadora Lupetina foi a melhor e conquistou a primeira colocação, Raquel Salomão foi a vice-campeã
e Monica Buckmann a terceira colocada. No ranking masculino,
João Carlos Kasznar foi o campeão, José Luiz Cruz Mendes vice
e Joel da Silva ficou em terceiro lugar.
Na categoria Sênior, Eduardo Elias foi o vencedor, Loris Lupetina segundo e Celestino Alves terceiro lugar. Os peixes
mais pesados da etapa foram um baiacu espinho de 339 g, pescado por Leon Aronson, e um peixe porco de 252 g, liberado por
Marco Antônio Rosa.
O Torneio de Pesca de Cais é um evento tradicional que
preza pela prática da pesca esportiva como atividade familiar. Ao
total de cinco etapas, será descartado o resultado da mais insatisfatória para a obtenção da classificação geral.

Pesca &

52º Torneio Anual
de Pesca Costeira
Primeira etapa aconteceu
no dia 08 de abril

Boas condições de mar e
vento possibilitaram o início do Torneio de Pesca Costeira deste ano no
dia 08 de abril. Ao total, as cinco
equipes participantes fisgaram mais
de 240 peças.
A equipe Vida Mansa, do
Comandante Otto Vergueiro, venceu a etapa com o total de 328.300
pontos, em seguida ficou a Fish Finder, comandada por Bruno Santiago,
com 320.900, a terceira colocação
foi da Pisces, liderada por Alexandre
Antunes, que pontuou 236.000.
Os três maiores exemplares
da noite foram um namorado de
10,8kg pescado por Bruno Campos
da Pisces, uma prejereba de 4,8kg
capturada por Rogério Gomes da
mesma equipe e um Bonito Cachorro de 4,6kg conquistado por
Roni Argalji da Vida Mansa. Espécies como olho de boi, bagre, olho
de cão, sororoca, fakeko e enchova
também foram pescadas.
Foi uma ótima etapa que,
além da boa incidência de peixes,
propiciou a confraternização dos
participantes com pizzas e bebidas
após as pesagens no hangar Darke de
Mattos. A próxima etapa do torneio
ainda não foi agendada.

Equipe Vida Mansa - Campeã

Equipe Fish Finder - Vice-campeã

Equipe Pisces - 3ª colocada

15
ICRJ É CAMPEÃO
EM TORNEIO DE
PESCA SUBMARINA
EM CABO FRIO

No dia 27 de abril, aconteceu o Torneio de Pesca Submarina
em comemoração aos 55 anos do
Costa Azul Iate Clube, em Cabo
Frio. Mais de 50 pescadores esportivos do país participaram do
evento.
Entre as 17 equipes participantes, a do ICRJ formada por
Rodrigo Fahhan, Fernando Farina
e Gabriel Barra foi a grande campeã, concluindo a disputa com
70.910 pontos, 22.900 a mais
que o segundo colocado, o Clube
Náutico de Cabo Frio. O Marimbás foi o terceiro colocado com
35.000 pontos.
O mar pouco “mexido”, a
boa incidência de peixes e a experiência da equipe do ICRJ colaboraram para o ótimo resultado fora
de sede. Parabéns aos integrantes!

Equipe de campeões do ICRJ - Fernando Farina,
Rodrigo Fahhan e Gabriel Barra

PESCA - JUNHO 2019

Data
01
15

Torneio

Local

2ª Etapa do Torneio Open com Iscas Artificiais
ICRJ
4ª Etapa do Torneio de Pesca de Cais
ICRJ
Datas sujeitas a mudanças, dependemos das condições de mar e vento.
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FESTIVAL
ITALIANO

Uma noite de muita comida, vinho, música e alegria, assim foi o Festival Italiano realizado no dia 25 de
abril. O restaurante Star não comportou o número de interessados e parte do evento aconteceu também no salão
470 para atender a demanda.
Na entrada, itens como mini arancinis sicilianos,
panini, ciabatta e queijo de cabra fizeram parte do menu.
Rúcula com manga, camarão ao gergelim, caponata, marinados e outras saladas também foram servidas. O buffet variado também continha pratos quentes como paleta
de cordeiro em crosta de pistache, canelone de berinjela,
camarões salteados ao coentro e braciola napolitana. À
disposição dos sócios e convidados, havia uma carta de
vinhos que harmonizavam com os pratos.
As massas foram as protagonistas da noite. O Chef
Iran Chaves serviu um tagliarini flambado no parmesão,
além de nhoque e ravioli aos molhos pomodoro e piemontese que fizeram muito sucesso. Opções diversas de
sobremesas também foram dadas ao público.
A música ao vivo reproduziu clássicos da música romântica italiana e ao final do jantar animou a todos
com tarantela. Mais um festival temático produzido pelo
restaurante do ICRJ concluído com êxito.

Jantar dos Namorados

Jantar requintado em clima romântico. Essa é a
proposta do restaurante do ICRJ para o Dia dos Namorados. Desfrute de uma noite especial com música ao vivo
no dia 12 de junho, a partir das 20h.
No menu, o couvert especial servirá terrine de roquefort, mascarpone e mel, torradinhas com alecrim e o
drink Poção do Amor. Na entrada, conchiliones recheados de mousse de lagostins e alho poró. Haverá ainda
duas opções de prato principal: filé de namorado
com risoto de camarão e morangos ao champanhe
ou medalhão à Rossini com batatadas Anna e purê
de cogumelos. Para a sobremesa, esferas de chocolate com Brownie, frutas vermelhas e sorvete de creme.

Cada prato será harmonizado com uma taça de vinho cuidadosamente selecionado pelo Sommelier da casa.
Além de tudo, haverá sorteio de diárias no Hotel Serraverde (MG), que é referência em hospedagem e
lazer campestre no Brasil. O valor individual para participação no evento é de R$ 150.

Social &
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, 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, convidados especiais 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
01 Tributos - João Francisco Neves em tributo a Milton Nascimento

e o Clube da Esquina. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

08

Canções de Amor - Um tributo a Elizeth Cardoso.
Na Pérgula da Piscina, às 20h.

13

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

15 Disco ICRJ. No Marlin Azul, às 21h.

Música no Museu - Coral Umas & Outras com regência

18 de Celso Branco. No Centro Cultural, às 20h.

Festa Junina do ICRJ, na Pérgula da Piscina,

23 das 15h às 20h.

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Junior

27 (saxofonista). No Bar Temático, às 19h.

Tributos - Andrea Dutra e Leo Freitas (piano) em tributo a

29 Cole Porter. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.
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RECREAÇÃO INFANTIL

18
BODAS DE DIAMANTE

O ICRJ recebeu, no salão 470
em 30 de março, o
jantar em comemoração ao aniversário
de 60 anos de casamento dos sócios
Kurt Jürgen Folkert Wolff e Maria
Thereza Mendonça. Um festejo raro!
Maria Thereza, Kurt e convidados celebraram as Bodas de Diamante com música ao vivo, champanhe e muita alegria. Houve também
a distribuição do livro “Quadros do
meu cotidiano”, que relata memórias
e emoções profundas de Maria Thereza, escritora, química e pintora, além
de desportista de grande sucesso na
natação. Kurt Wolff é ex-conselheiro
do ICRJ, velejador e ilustre nadador.

Iate News &
Contatos importantes da Marinha do Brasil

O Serviço de Busca e Salvamento da Marinha (SALVAMAR) funciona
24 horas por dia para prover o salvamento de pessoas em perigo no mar, na área
marítima de responsabilidade brasileira. Ligue 185 caso precise de socorro.
Para denúncias referentes a segurança da navegação, salvaguarda da
vida humana no mar e tráfego aquaviário, existe o Disque Denúncia da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.

APOIANDO RESGATES
A Subsede do Iate Clube do
Rio de Janeiro em Cabo Frio fechou
mais uma parceria relevante. Em seu
hangar, o clube acolherá jet skis do
Corpo de Bombeiros para facilitar e
otimizar o tempo das manobras de salvamento na região. Um apoio importante para a segurança da população.

O Diretor Jomar Roscoe e o Comandante do Corpo
de Bombeiros André Siqueira em visita à subsede de
Cabo Frio

EDN &
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Dia das Mães CURSOS
DA EDN
O Dia das Mães não passou em branco na Escola de Desportos Náuticos do ICRJ. Nos dias 10 e 11 de maio, os alunos da classe Optimist níveis I e
II puderam velejar acompanhados de suas mães, além disso foi entregue uma
rosa para cada uma. As turmas ficaram muito felizes com a atividade.

PROGRAMAÇÃO DE JUNHO:
Cerimônia de conclusão dos cursos
semestrais, dia 30 de junho em frente ao Cais da Bandeira às, 10h.
VELA:
Inscrições abertas para o 2º semestre
de 2019
• Optimist (a partir de 08 anos);
• Laser/Dingue (a partir de 14 anos);
• Windsurf (a partir de 12 anos).
INICIAÇÃO NÁUTICA:
Inscrições Abertas!
Fundamental (3 a 6 anos)
• Manhã: 9h às 10h40
• Tarde: 14h20 às 16h
NAVEGAÇÃO:
Motonauta;
Arrais Amador: (inscrições abertas) Datas:
27, 28, 29, 30 de junho e 02 de julho;
Mestre Amador: Término - 04 de julho;
Capitão Amador: Término - 12 de
setembro;
Previsão do Tempo; GPS
PISCINA:
Inscrições abertas para Natação Infantil
na parte da tarde, nas quartas e sextas-feiras (6 meses a 14 anos de idade).
Venha remar!
Stand Up Paddle (Pacotes) - Quem ama
mar, sol e quer exercitar o equilíbrio, não
pode ficar fora dessa. Agende sua aula e
conheça o esporte.
Mente Sã – Corpo São.
O yoga é uma ótima opção para quem
procura uma atividade que trabalhe o
corpo inteiro.
Aulas de Yoga: quartas e sextas-feiras.
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Cinema &
*

PROGRAMAÇÃO DE JUNHO

Sextas e sábados às 19h30h. Domingos às 17h.
*Sujeita a alterações
ARGO
DIA: 01/06/19
SÁBADO
ELENCO: Ben Affleck,
Bryan Cranston, John
Goodman, 2012 (EUA),
119 min, Suspense/Drama Histórico, 14 (anos).
Durante a crise do Irã em 1980, seis americanos ficaram refugiados na embaixada canadense em Teerã. Para tirá-los de lá, um agente
da CIA decide fazer um filme fictício como
estratégia para resgatá-los. Baseado em fatos
reais!
Vencedor de três Oscars em 2013, incluindo o de
melhor filme.
NASCE UMA
ESTRELA
DIA: 02/06/19
DOMINGO
ELENCO: Lady Gaga,
Bradley Cooper, Sam
Elliott, 2018 (EUA),
136 min, Drama/Romance, 16 (anos).
A jovem cantora Ally ascende ao estrelato
enquanto seu parceiro Jackson Maine, um
renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento por problemas com o álcool. Esse
crescente desencontro trará desafios para o
relacionamento amoroso dos dois. Um filme
emocionante!
“Trazendo romance, drama, humor e muita
música, o longa já conquistou muitos corações.
Ganhador do Oscar 2019 de melhor canção original”.
FLORES DO
ORIENTE
DIA: 07/06/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Christian
Bale, Ni Ni, Xinyi
Zhang, 2012 (China),
146 min, Guerra, 16
(anos).

Em 1937, durante um ataque japonês à China, um grupo de crianças, um coveiro americano e um grupo de prostitutas buscam abrigo
em um monastério. Apesar das diferenças, eles
aprendem a confiar uns nos outros e se unem
para sobreviver. Baseado em fatos reais.
‘Flores do Oriente’ retrata um massacre histórico
na China.
“Uma produção belíssima e pungente.”
INFILTRADO NA
KLAN
DIA: 08/06/19
SÁBADO
ELENCO: John David
Washington, Adam
Driver, 2018 (EUA), 136
min, Biografia Policial, 14
(anos).
Em 1978, Ron Stallworth, um policial negro
do Colorado, consegue se infiltrar na Ku Klux
Klan local. Ele se comunica com os outros
membros do grupo por meio de telefonemas e
cartas - e quando precisa estar fisicamente presente, envia um outro policial branco em seu
lugar. Depois de meses de investigação, Ron
fica próximo do líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos
e outros crimes de ódio orquestrados pelos
racistas.
“Spike Lee é um gigante. Infiltrado na Klan é
um filme histórico vencedor do Oscar 2019 de
melhor roteiro adaptado”.
A PROPOSTA
DIA: 09/06/19
DOMINGO
ELENCO: Sandra
Bullock, Ryan Reynolds,
2009 (EUA), 108 min,
Comédia Romântica, 12
(anos).
Margaret Tate é uma poderosa editora de livros, que se vê em apuros ao ser comunicada
de sua deportação para o país-natal, o Canadá.
Para evitar que isto ocorra ela declara estar noiva de Andrew Paxton, seu assistente. Perseguido por Margaret há anos, ele aceita participar
da farsa mas impõe algumas condições.

“O filme surpreende positivamente, não por trazer algo novo, mas por conseguir equilibrar o óbvio com bom humor. Diversão certa!”
A TROCA
DIA: 14/06/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Angelina
Jolie, John Malkovich,
Michael Kelly, 2009
(EUA), 141 min, Suspense/Drama, 16 (anos).
Em 1928, em Los Angeles, Christine Collins,
uma mãe solteira, chega em casa e descobre
que seu filho Walter desapareceu. Cinco meses
depois, ela recebe a notícia que ele foi encontrado em Illinois - mas o garoto que chega de
trem não é seu filho. Autoridades enfrentam
suas alegações e seu aliado vê o caso como sua
chance para expor a corrupção do governo e
da polícia de Los Angeles. Baseado em fatos
reais.
“Clint Eastwood aborda, em ‘A Troca’, dois temas
que mais o atingem emocionalmente – violência
contra crianças e corrupção policial”.
A 100 PASSOS DE UM
SONHO
DIA: 15/06/19
SÁBADO
ELENCO: Helen Mirren, Om Puri, Manish
Dayal, 2014 (EUA), 123
min, Comédia Dramática, 10 (anos).
Madame Mallory é conhecida por sua habilidade na cozinha. Dona de um restaurante
famoso no sul da França, ela se vê ameaçada
quando um concorrente indiano abre suas
portas no outro lado da rua. Na gerência,
uma família com dotes culinários que fugiu da
violência política de seu país. Eles vivem uma
verdadeira guerra até que Madame Mallory
conhece melhor o filho de seu adversário. Admirada pelo talento do garoto, ela começa a
ensiná-lo sobre a gastronomia francesa, sem
que ele abandone a tradição indiana.
“Qual é a distância que devemos percorrer para

Cinema &
realizarmos nossos desejos mais intensos? Esse é o
tema desse belo filme, que conta com a atuação
da talentosa atriz Helen Mirren”.
HORIZONTE
PERDIDO - REVIVAL
DIA: 16/06/19
DOMINGO
ELENCO: Peter Finch, Liv
Ullmann, Olivia Hussey,
Michael York, 1973 (EUA),
150 min, Musical/ Aventura/ Romance, 14 (anos).
Durante uma tempestade, um avião cai em
algum lugar do Himalaia. Em busca de ajuda, os sobreviventes acabam encontrando
um mundo estranho e maravilhoso chamado
Shangri-la, onde existe a eterna juventude e a
felicidade plena. Canções de Burt Bacharach e
Hal David.
“Filme baseado no romance homônimo de
James Hilton, com canções de Burt Bacharach e
Hal David. Trata-se de um remake de Horizonte Perdido de 1937, dirigido por Frank Capra”.
LINHA DE AÇÃO
DIA: 21/06/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones, 2013
(EUA), 109 min, Policial/
Suspense, 14 (anos).
Um ex-policial é envolvido em um escândalo
após ser chamado pelo prefeito de Nova York
para seguir a esposa do político, que desconfia
de infidelidade da mulher. Ao perceber que foi
enganado, o detetive sai em busca de justiça.
“Mark Wahlberg e Russell Crowe estrelam neo-noir explicativo e politicamente correto”.
BROOKLYN
DIA: 22/06/19
SÁBADO
ELENCO: Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson,
Emory Cohen, 2016 (Irlanda/Reino Unido/ Canadá), 113 min, Drama/
Romance, 12 (anos).

No início dos anos 50, uma jovem irlandesa
deixa sua terra e vai tentar realizar seus sonhos
nos EUA. Já no navio, Ellis percebe que terá
que unir muita sagacidade a sua inocência: no
Brooklyn, segunda terra de irlandeses, vai se
adaptando aos poucos, e tudo clareia quando
conhece e se apaixona por Tony, o italiano.
Ellis faz planos, mas se vê obrigada a voltar à
terra natal...onde tudo de bom pode acontecer
também.
“A reconstituição de época, cenários, figurinos
caprichados e fotografados pela mestria de
Yves Bélanger, torna o filme um clássico, com
cara de novidade – ou o contrário? ”

NO DIA 23 DE JUNHO NÃO
HAVERÁ SESSÃO DE CINEMA EM VIRTUDE DA FESTA
JUNINA DO ICRJ.
O FIM DA
ESCURIDÃO
DIA: 28/06/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Mel Gibson,
Ray Winstone, Danny
Huston, 2010 (EUA),
117 min, Suspense Policial, 14 (anos).
Quando o detetive Thomas Craven, do departamento de homicídios de Boston, apura o
assassinato de sua filha ativista, descobre uma
estratégica conspiração corporativa e governamental. O investigador acaba chamando a
atenção de um agente - que é enviado para eliminar evidências. Suspense até o fim.
“Mel Gibson com a mesma determinação mortífera de seus melhores filmes de ação”.
UM HOMEM ENTRE
GIGANTES
DIA: 29/06/19 –
SÁBADO
ELENCO: Will Smith,
Alec Baldwin, Albert
Brooks, 2015 (EUA, Reino Unido, Austrália), 123
min, Drama, 12 (anos).
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Dr. Bennet Omalu, neuropatologista forense,
diagnostica um severo trauma cerebral em um
jogador de futebol americano. Investigando o
assunto, descobre se tratar de um mal comum
entre os profissionais do esporte. Determinado a reverter o quadro e expor para o mundo
a grave situação, ele entra em guerra contra a
poderosa Liga Nacional de Futebol (NFL).
Baseado em fatos Reais.
“’Um Homem entre Gigantes’, a história de um
médico que desafiou o poder.”
STAR WARS:
EPISÓDIO I A AMEAÇA
FANTASMA
DIA: 30/06/19
DOMINGO
ELENCO: Liam
Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman,
1999 (EUA), 133min,
Ficção/Aventura, Livre.
Obi-Wan e seu mentor embarcam em uma
perigosa aventura, na tentativa de salvar o planeta das garras de Darth Sidious. Durante a
viagem, eles conhecem um habilidoso menino e decidem treiná-lo para se tornar um Jedi.
Mas o tempo irá revelar que as coisas nem
sempre são o que aparentam ser.
“Do genial diretor George Lucas, o filme é parte
da saga cinematográfica mais bem-sucedida de
todos os tempos”.
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Contabilidade &

CONTAS EM DIA

Conheça as normas para cobrança de inadimplência do Regimento
Complementar da Administração financeira e das Taxas do ICRJ
Com a evolução e aumento da inadimplência
do clube, a Diretoria Financeira resolveu divulgar as
normas relativas ao assunto para que fiquem mais transparentes os critérios adotados.
Conforme determina o Art. 13 do Regimento
Complementar da Administração Financeira e das Taxas do ICRJ:
“Art. 13 – A falta de pagamento de qualquer valor
devido ao Clube sujeita os participantes, inclusive os
portadores de cargos eletivos, sanções:
a) – será aplicada pela Comodoria, automaticamente,
a pena de suspensão dos direitos sociais, extensiva aos
dependentes, após o decurso de trinta dias de inadimplência;
b) – caso não haja sido liquidado todo débito após o
decurso de sessenta dias da data do início da suspensão,
a Comodoria aplicará aos inadimplentes e seus dependentes a pena de eliminação.”
Os procedimentos obedecem a ordem descrita abaixo
e as correspondências são enviadas mensalmente, sempre após o fechamento do extrato dos sócios, que ocorre
próximo ao dia 15 de cada mês.
Carta C1 – Alerta de não pagamento – envio a todos
os sócios que estão com saldo do mês anterior em aberto, com a finalidade de alertá-los.
Carta C2 – Bloqueio de consumo – envio a todos
os sócios que já receberam a Carta C1 e continuam
inadimplentes. A carta C2 também pode ser enviada di-

retamente quando o saldo inadimplente for superior ao
valor de R$ 2.000,00. No momento da emissão da carta, o cartão de consumo do Clube é bloqueado, sendo
liberado após a quitação total do saldo devedor.
Carta C3 – Comunicado de Suspensão – envio a todos os sócios que já receberam Carta C2 e continuam
inadimplentes com a finalidade de avisar sobre a suspensão de sua entrada e de seus dependentes no Clube.
A Gerência Financeira, no dia da emissão das cartas C3,
envia uma relação dos sócios a serem suspensos para a
Secretaria. A liberação de entrada ao Clube só se dará
com a quitação total do saldo devedor ou com Acordo
de Parcelamento desse saldo. O uso do Cartão Iate continuará suspenso até a quitação total do saldo devedor.
Carta C4 – Comunicado de Eliminação – envio a
todos os sócios que já receberam Carta C3 e continuam inadimplentes com a finalidade de informar que os
mesmos tem o prazo final de 15 dias do recebimento da
carta. Caso não se manifestem, iniciaremos o processo
de retomada do título junto a Comodoria. A suspensão
de entrada ao Clube e de consumo no Cartão Iate são
mantidas.
Carta C5 – Descumprimento do acordo de parcelamento do saldo devedor – envio a todos os sócios que
realizaram parcelamento de saldo devedor e não efetuaram o pagamento do acordo até o fechamento do boleto
do mês seguinte, que ocorre entre os dias 10 e 15 de
cada mês. A Gerência Financeira, no dia da emissão das
cartas C5, envia uma relação dos sócios a serem suspensos para a Secretaria. A suspensão de entrada no Clube e
de consumo no Cartão Iate são mantidas.
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