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“Prezados
sócios do  ICRJ,

 Esta é a última “Palavra do 
Comodoro” que estou enviando. Es-
tarei passando a responsabilidade de 
gerir o Clube para meu sucessor que 
deverá ser eleito no final deste mês. 
Na mesma ocasião, será eleita a nova 
Mesa Diretora do Conselho Delibe-
rativo. No dia 12, serão eleitos pelo 
quadro social os novos conselheiros. 
Para o Clube este evento é de suma 
importância e peço que você não dei-
xe de comparecer no dia da eleição do 
Conselho para votar nos seus candi-
datos. Quanto maior for a presença 
dos sócios, maior será a legitimidade 
do Conselho Deliberativo.
 No nosso informativo de ja-
neiro passado, apresentamos as obras 
que foram executadas por esta Como-
doria nos últimos quatro anos, assim 
como as que não as foram e por que. 
Informamos também os valores in-
vestidos e o que ainda vamos investir 
até o dia 31 de março de 2014, de 
acordo com o que foi aprovado na 
última reunião do Conselho. Neste 
número, estamos enviando um DVD 
para que você possa ver o que estamos 
informando.
 No número de fevereiro, o 
boletim mostrou entre outros artigos 
o encontro de Natal para as crianças 
com a presença do Papai Noel. Esta 
festa não teve o brilho da dos anos 
anteriores. Foi cumprida a determi-
nação da maioria do Conselho, que 
não aprovou verba para a alegria de 
nossas crianças.
Nossa sorte foi que um sócio resolveu 

alugar o Circo do parquinho para fa-
zer uma festa para seus netinhos com 
a presença do Papai Noel. 
 A Comodoria, logo que to-
mou posse, permitiu festas para 
crianças no parquinho, pagando alu-
guel simbólico, desde que as demais 
crianças presentes, mesmo sem ter 
sido convidadas, pudessem partici-
par delas. A regra foi cumprida e as 
crianças que estavam no Clube pude-
ram entregar suas cartinhas ao Papai 
Noel e registrar com fotos esta visita. 
Elas foram feitas por um fotógrafo 
profissional que nada cobrou e ainda 
as disponibilizou para as famílias das 
crianças. Basta pedir cópia no depar-
tamento de Divulgação. Algumas de-
las foram colocadas na edição do in-
formativo de fevereiro. Muitas outras 
estão nos nossos arquivos.
 Também comentamos que 
para o aniversário do Clube, tería-
mos dois concertos. Um de jazz e 
bossa nova sob a batuta do nosso só-
cio Desembargador Wagner Cinelli, 
no dia 26 de março e a outra será a 
apresentação da Banda Sinfônica do 
Corpo de Fuzileiros Navais no dia 28, 
gentileza da Marinha do Brasil. Agra-
decemos muito ao Almirante Fer-
nando Antonio de Siqueira Ribeiro, 
comandante do Corpo de Fuzileiros 
Navais. De lá para cá, conseguimos 
com o nosso parceiro Sergio Costa e 
Silva, idealizador do programa Musi-
ca no Museu, que tem o nosso Clube 
como um dos locais de concerto, que 
a Camerata Assis Brasil se apresente 

no Centro Cultural Gabriel Vilella 
no dia 25 de março. Finalmente, o 
nosso sócio Marcus Mello negociou 
uma apresentação do coro “The Whi-
ffenpoofs” da Universidade de Yale 
dos Estados Unidos para o dia 27 de 
março. Penso, que serão espetáculos 
imperdíveis e os convites podem ser 
retirados no nosso departamento so-
cial.
 Toda eventual arrecadação 
destes concertos, que serão grátis para 
os sócios, será encaminhada para três 
instituições que merecem todo nosso 
respeito e admiração, que são a ABBR, 
o INCA Infantil e o Pró Criança Car-
díaca. O nosso amigo Wagner Cinelli 
colocará à venda CDs e DVDs, cuja 
receita também será distribuída entre 
aquelas entidades. Cada sócio, se qui-
ser, poderá fazer uma doação no dia 
dos eventos. Haverá uma urna para 
que cada um faça sua contribuição. 
Sejam generosos. Os concertos come-
çarão às 19h30, dos dias 25, 26, 27 
e 28 de março. Após os concertos, o 
“Chef” Olivier Cozan, nos brindará 
em nosso restaurante com um “Bu-
ffet” especial para comemorarmos o 
94º aniversário do nosso Iate Clube.
 Finalmente conseguimos a 
licença para a instalação de elevador 
para acesso ao nosso Salão Nobre, que 
está sendo concluída. Assim, atende-
mos à Lei de Acessibilidade permitin-
do que os portadores de necessidades 
especiais possam de participar dos 
eventos que lá são realizados. 
 Dos investimentos e manu-
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tenções orçadas e aprovadas na últi-
ma reunião do Conselho, estamos 
esperando a licença da Prefeitura de 
Angra dos Reis para iniciar a obra de 
nossa fonte de água, projeto de nosso 
sócio Egmont Capucci. Finalizamos 
o revestimento do cais externo entre 
a marina do Jarrão e a rampa do han-
gar 3. Estamos agora trabalhando em 
frente aos hangares 5 e 6. O recalque 
da elevatória de esgoto para a rede da 
CEDAE também está sendo feito e já 
foi concluída a recuperação da empe-
na do hangar 2. Como a manutenção 
no Clube é permanente, recuperamos 
o piso em frente ao hangar 5 que ha-
via cedido. Esta obra não estava pre-
vista. O trator para o hangar 2 já está 
no Clube, assim como os motores 
para nossas lanchas de apoio náutico. 
A balsa lança poitas está sendo mon-
tada e em breve estará em serviço.
 Administrativamente, acaba-
mos de conciliar todas as nossas con-
tas até 2009. Foi um trabalho árduo, 
mas que era necessário. Devido ao 
esforço em cortar despesas e aumen-
tar receitas, o resultado econômico-fi -
nanceiro do Clube está sendo muito 
bom. Apesar do aumento absurdo de 
nossa conta de água. No mês de janei-
ro depositamos mais R$ 330 mil em 
juízo. Desde maio de 2013 este valor 
supera R$ 2,5 milhões. Até o fecha-
mento do balancete do mês de janei-
ro, já havíamos apurado um superávit 
(resultado econômico) superior a 2,8 
milhões. O caixa do Clube em 31 de 
janeiro era de R$ 1,7 milhões, que 
com as contribuições de fevereiro e 
março, deve suportar as despesas até 
o fi nal de nosso mandato em 31 de 
março de 2014, provavelmente ge-
rando mais um pouco de resultado 
econômico (superávit) deixando um 
saldo de caixa para a administração 
que nos suceder.

mos algumas frustrações porque não 
obtivemos aprovação do Conselho 
para diversas intervenções que gera-
riam melhorias e economias, como 
por exemplo a recuperação do cais 
de Cabo Frio, a colocação de painéis 
solares para aquecimento de água, 
travel lift para o hangar 5, troca de 
parte dos sistemas de refrigeração por 
aparelhos split, visando economia de 
energia, etc.
 Mais uma vez peço descul-
pas por me estender. Tenho dedicado 
mais de oito horas de trabalho por 
dia durante todo este tempo na ex-
pectativa de melhorar o nosso Clube 
sob todos os aspectos, acreditando 
que vocês são merecedores de toda a 
transparência que posso e devo ofe-
recer. Procuro discorrer sobre tudo o 
que minha equipe e eu conseguimos 
fazer.
 Muito agradecido pelo apoio, 
críticas construtivas, amizade, cola-
boração e carinho de muitos de vocês. 
Fiz o melhor que pude.
 Agora serei sócio, colabora-
dor e disposto a ajudar no que for ne-
cessário os próximos dirigentes, caso 
seja eleito Conselheiro.  Serei sempre 
um apaixonado pelo nosso Iate Clube 
do Rio de Janeiro

Atenciosamente,

Luiz Carlos Barroso Simão
COMODORO

 Ainda falando sobre o desem-
penho fi nanceiro do Clube, gostaria 
de enfatizar que a taxa de manuten-
ção média mensal paga pelos sócios 
nos nossos quatro anos de mandato 
foi de R$ 565,92. As cotas extras co-
bradas estão detalhadas ao fi nal desta 
carta.
 Cabe salientar que nestes qua-
tro anos conseguimos cortar custos 
com contratos de serviços em mais de 
R$ 7,2 milhões. Com transferência 
de títulos arrecadamos R$ 10,2 mi-
lhões e com eventos mais de R$ 12,5 
milhões. Com aluguéis atingimos R$ 
10,6 milhões. Estes valores represen-
taram mais de 25% do nosso custo. 
Outras receitas com vagas, boxes, lin-
gadas, etc. representam cerca de 5%. 
O restante é coberto pelas taxas con-
dominiais.  
O valor do sinistro referente a ressa-
ca de 2010 em parte foi gasto com a 
recuperação de máquinas da piscina, 
subestação nº2, cortina de concreto 
para proteção de hangares, primeira 
reforma da rampa do hangar 3 e ou-
tras intervenções. O saldo foi utiliza-
do para cobrir parte das despesas com 
o IPTU de 2011. Estava programado 
no orçamento que esta despesa seria 
cobrada por cotas a serem rateadas 
proporcionalmente ao uso do espaço 
ocupado por cada sócio no Clube, e 
que, depois de ter sido aprovada, foi  
rejeitada em uma reunião posterior, 
criando um sério problema orçamen-
tário e de fl uxo de caixa para a Co-
modoria.
 De qualquer forma, mesmo 
com todas as difi culdades políticas 
que enfrentamos, investimos nestes 
quatro anos mais de R$ 17 milhões 
para que o Clube fi casse melhor e ge-
ramos um superávit superior a R$ 4,9 
milhões no período e ainda entrega-
remos o Clube com caixa. Carrega-
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 Tem se falado muito sobre 
cotas extras. A bem da verdade, abai-
xo apresentamos quando e quanto foi 
cobrado em cotas extras durante nossa 
Comodoria e por que.
 Em 2010, recebemos o Clu-
be com dívidas de IPTU mais juros e 
multas no valor de R$2.245.720,50. 
Para cobrir esta conta foi aprovado pelo 
Conselho a cobrança de cotas extras 
nesse mesmo valor. Estes valores não 
constavam do orçamento.
 Em abril de 2010, houve 
uma forte ressaca que derrubou parte 
dos píeres e causou grandes danos ao 
Clube. Para verifi cação do estado das 
estacas, contratamos duas empresas 
para fazer inspeção e fornecer laudos 
técnicos. Com a aprovação do Conse-
lho cobramos através de cotas extras 
R$72 mil.  O valor pago pela inspeção 
subaquática foi de R$ 87.975,00. A di-
ferença foi coberta pelo fl uxo de caixa 
do Clube (serviço executado). Estes va-
lores não constavam do orçamento.
 Em 2011, recebemos da se-
guradora R$ 1.335.788,95 referente 
à indenização do sinistro ocorrido em 
2010. Parte deste valor foi emprega-
do na recuperação das máquinas da 
piscina, na recuperação da subestação 
de energia 2, em diversas obras de al-
venaria por toda a orla, na pintura e 
recuperação estrutural dos hangares, 
recuperação de guindastes, reposição 
do tabuado do cais e outras interven-
ções. O saldo serviu para cobrir parte 
do pagamento do IPTU daquele ano. 
O Conselho reverteu decisão anterior, 
que previa a cobrança deste tributo de 
acordo com a utilização de espaços do 
Clube por cada sócio. Também deter-
minou que a Comodoria devolvesse a 
estes sócios valores que já haviam sido 

pagos. Decidiu ainda que este tributo 
fosse pago sem a devida receita cons-
tante no orçamento. O valor total pago 
pelo tributo foi de R$ 943.054,00, sem 
previsão orçamentária.  
 Em 2012, em reunião ordiná-
ria do Conselho, foi aprovada cota ex-
tra no valor de R$ 650.950,00 para a 
reconstrução de nova rampa do hangar 
3, projeto para a recuperação do telha-
do do hangar 6, e projeto para a recu-
peração dos dois píeres (serviços execu-
tados). Estes valores não constavam do 
orçamento. 
 Em 2013, o Clube foi conde-
nado a pagar a proprietária do barco 
Sea Wife, R$540 milem decorrência de 
um sinistro ocorrido em 2002 e ajui-
zado em 2004. Devido o prazo para 
pagamento e por não haver previsão 
orçamentária, a indenizamos através de 
uma cota extra de  R$ 180,00 para cada 
sócio.
 Em março de 2013, o Con-
selho não aprovou o orçamento apre-
sentado pela Comodoria. Era previsto 
um ajuste de 8%, para a cobertura dos 
custos do Clube, como dissídios e re-
negociações anuais de contratos. Este 
fato, mais o absurdo aumento da conta 
de água de quase quatro vezes, obrigou 
a Comodoria a recorrer a empréstimos 
bancários para pagar as contas de ser-
viços públicos, pessoal, impostos etc. 
Denunciamos diversos contratos para 
diminuir o valor das nossas obrigações, 
porém a qualidade dos nossos serviços 
fi cou pior e tivemos que pagar muitas 
indenizações contratuais. Entre fi nan-
ciamento bancário, antecipação de rece-
bimento de cartões de crédito, e depó-
sitos judiciais para pagamento da nova 
conta d’água, chegamos a fi car devendo 
R$ 900 mil a bancos, R$ 370 mil por 

antecipação de recebimento de cartões 
de crédito, R$ 1.645 mil à CEDAE e 
R$ 60 mil em impostos. Pagamos juros 
no valor de R$ 87 mil. Para a cobertura 
dos empréstimos, dos custos bancários, 
multas, etc., e principalmente a conta 
da CEDAE, foram cobradas cotas ex-
tras no valor de R$ 1.620 mil de maio 
a novembro de 2013. Nesse mês, numa 
reunião ordinária o Conselho aprovou 
um aumento de R$11,00 no custeio 
e mais R$70,00 para pagamento da 
conta d’água a partir de dezembro. Os 
votos por conselheiro podem ser veri-
fi cados no informe de janeiro passado. 
O caixa do Clube foi normalizado, e 
passamos a ter saldos credores no fi nal 
de cada mês. O custeio está equilibrado 
e com as receitas de eventos, taxas de 
transferência de títulos e com a recupe-
ração do restaurante, deveremos fechar 
o ano fi scal com um superávit impor-
tante e um bom saldo de caixa.
 Se tivéssemos obtido aprova-
ção de nosso orçamento, em março de 
2013, e os recursos para depósito em 
juízo do valor do aumento da conta de 
água, não teríamos pago os juros nem 
outras despesas relativas aos emprésti-
mos que tomamos, muito menos cotas 
extras.

Luiz Carlos Barroso Simão
Comodoro

a verdade sobre cotas extras

Luiz Carlos Barroso Simão
Comodoro

INFORMAÇÃO AO SÓCIO



4.967.883,00



8 vela

 No dia primeiro de fevereiro, 
quase um mês após a largada da Rega-
ta Cape Town – Rio, o ICRJ realizou a 
festa de premiação na Pérgula da Pisci-
na reunindo as equipes em uma grande 
confraternização. Muitas histórias alegres 
ficarão na memória de quem acompa-
nhou essa competição, contudo, tivemos 
lamentavelmente o falecimento do ve-
lejador angolano Antônio Bartolomeu, 
lembrado com um minuto de silêncio 
durante o momento solene do evento.
 Na classificação, tivemos três 
países no pódio. A equipe italiana Ma-
serati, foi campeã e equipe Fita Azul da 
regata. Em segundo lugar, ficou a equipe 
Scarlet Runner da Austrália e na terceira 
colocação a equipe alemã Iskareen.
 Além dos tripulantes e equi-
pe organizadora, a Comodoria e alguns 
diretores do ICRJ estiveram presentes 
no evento que também contou com a 
presença do Comodoro do Royal Cape 
Yacht Club e do Vice-almirante Ilques 
Barbosa Júnior da Marinha do Brasil.

Noite de festa
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Representante da equipe Maserati e Comodoro

Equipe Scarlet Runner
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 O ano de 2014 começou mui-
to bem para os velejadores do ICRJ 
nas competições à vela. De 15 a 19 
de janeiro, o Campeonato Brasileiro 
de Laser foi realizado no Cabanga Iate 
Clube, na praia de Maria Farinha, em 
Pernambuco. A nossa fl otilha fechou 
a competição com ótimos resultados. 
A competição também serviu como a 
primeira seletiva para os Mundiais da 
ILCA. 
 Com 37 barcos na disputa na 
Classe Standard, João Pedro Souto le-
vou o título de campeão na Sub 21 e 

NO LASER
Muitas medalhas

vela

Vela - MaRço 2014

Data Regata Classes
1 Regata Internacional do Rio de Janeiro Oceano

8 Aniversário 94 anos do ICRJ Monotipos

9 Aniversário 94 anos do ICRJ Oceano

15 e 16 Copa Aniversário 94 anos do ICRJ Optimist

16 70ª Regata Darke de Mattos Star

22 e 23 Torneio Roberto Bueno Star

29 Carlos Alberto de Brito Ranger 22, Star, 
J/24 e HPE

30 Regata José Carlos Laporte Star, J/24, R 22, 
HPE e Finn

foi vice-campeão na classifi cação geral. 
Ainda na sub 21, o pódio foi comple-
tado por outros atletas do ICRJ. O se-
gundo lugar fi cou para Gustavo Nas-
cimento e o terceiro para o velejador 
Lucas Farina.
 No Laser Radial, com 50 bar-
cos competindo, João Pedro Souto e 
Gustavo Nascimento repetiram a do-
bradinha no pódio com o primeiro e 
segundo lugares, respectivamente.

No laser 4.7, que teve 33 barcos na 
disputa, o velejador Gustavo Abdulk-
lech do ICRJ, levou o título de cam-
peão na Sub 16, seguido por Iagos 
Simões em segundo lugar. Além dessa 
vitória, Gustavo foi o vice-campeão na 
classifi cação geral do Laser 4.7. Já no 
feminino, a velejadora Gabriela Kidd 
levou o título de campeã, representan-
do o ICRJ no campeonato. Parabéns 
aos nossos velejadores!
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 No ensolarado feriado de São 
Sebastião, dia 20 de janeiro, foi reali-
zado o Torneio Off shore 27,5’. A boa 
condição de mar permitiu a liberação 
da área de pesca para as embarcações, 
que nesta competição tem o limite de 
29 pés. 
 A equipe vencedora foi a 
Much Better do Comandante Alan 
Kahl, que teve um Marlin Azul libe-
rado pelo pescador Marcelo Coelho. 
Em segundo lugar fi cou a equipe Re-
lease/Picante do Comandante Alber-
to Quintaes e, em terceiro, a equipe 
Mr. Beni/Kizu do Comandante Beni. 
Ainda durante o torneio, tivemos 
como um dos maiores peixes captura-
dos um Dourado de 11,3 kg pescado 
por Jeferson Brito, da equipe Sunset/
Intrépida.
 O encerramento da competi-
ção foi realizado em frente ao Hangar 
3 com a entrega de prêmios e muita 
pizza para comemorar.

feRIaDo  de pescaria

foto: equipe Much Better

equipe Much Better

equipe Beni/kizu

equipe release/Picante
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 No dia 25 de janeiro, a sub-
sede de Cabo Frio recebeu as 20 
embarcações que participaram da 
21ª edição do Torneio Cabo Frio 
Marlin Invitational. A competição 
durou até o dia primeiro de feve-
reiro e acumulou um total de 14 
peixes liberados.
 No primeiro dia de tor-
neio, as condições do mar não 
favoreceram aos pescadores. Con-
tudo, no segundo dia as condições 
melhoraram consideravelmente e a 
pescaria foi muito boa, havendo 9 
peixes liberados. Para comemorar 
a etapa, os participantes confrater-
nizaram-se no final do dia com o 
famoso churrasco organizado pelo 
Sr. Albérico.

 A expectativa maior ficou 
guardada para a etapa final, que, 
com resultado em aberto entre as 
equipes que ocupavam as primei-
ras colocações, deu mais emoção 
ao torneio. 
 No final, a equipe Binoca 
do Comandante Leonardo Boch-
ner sagrou-se campeã, alcançando 
o único título que lhe restava para 
seu histórico de conquistas em 
campeonatos de pesca. Na segun-
da posição, ficou a equipe Maloha 
do Comandante Danilo Palmer e, 
em terceiro lugar, a equipe Alham-
bra/Sunset dos Comandantes Gui-
lhermino Lima e Delta Madureira, 
respectivamente.

BInoCa
no Pódio em Cabo Frio

Na foto: Fernando Caetano (Nandinho), Pe-
dro Bertran, Comandante Leonardo Bochner, 

Beréu Zatz, Eliseu Soares Neto e Sr. Faro.

Caça sUBMaRIna - MaRço 2014

Data torneio
22/03 Torneio de Aniversário do ICRJ - Troféu Ian Solberg
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 Mais uma edição das ativida-
des de férias passou pelo Iate trazen-
do a criançada para a sede do Clube. 
Muita brincadeira, reencontro com 
amigos de outras edições, diversão e 
aprendizado rolou nas semanas do dia 
21 a 31 de janeiro. O encerramento 
foi feito no Marlin Azul, com um bai-
linho de carnaval. 
 Isso foi um 
pouco do que teve 
e que conferimos 
nas fotos desta pá-
gina. Vale desta-
car o empenho da 
equipe da EDN, 
dos monitores e 
da empresa Mar 
do Mundo 
que realizaram 
uma tempo-
rada de muita 
alegria e diversão com os pequenos 
do Clube. Todos estão de parabéns! 

Fim das férias
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o período de inscrições 
continua aberto para 
os cursos regulares da 
eDn. Venha conhecer 
nossas opções e navegar 
conosco!

“Desenvolver mentalidade marítima 
por meio dos esportes náuticos é a 
missão da EDN”

Vela:
- Fundamental (3 a 4 anos) 
- Iniciação à vela (5 a 7 anos, depois 
de ter passado pelo nível fundamental)
- Optmist (8 a 14 anos)
- Laser/Dingue (A partir de 14 anos)
- 420 (Depois de ter passado pelos níveis de 
Laser/Dingue) 
- Windsurf (A partir de 10 anos) 
- Oceano

naVegação:
- Arrais Amador 
- Mestre Amador 
- Capitão Amador 

- GPS

PIsCIna:
- Natação 

(3 a 12 anos) 
- Nado Sincronizado 

(6 a 12 anos)

É VeRão
Cursos de mergulho básico e 
avançado.

VeM ReMaR!
Pacotes com aulas de 
Stand up – Paddle.

Yoga
Aulão gratuito de yoga ministrado 
pelo professor Pedro Paravyoma, 
dia 28 de março às 11h.
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94
social

 O aniversário do Iate Clube neste ano será comemorado com uma 
programação diversificada durante a semana do dia 25 de março. Serão reali-
zados quatro concertos especiais abertos aos sócios gratuitamente e aos convi-
dados dos sócios por R$ 50,00 o ingresso. A arrecadação destes eventos serão 
revertidas para a ABBR, INCAvoluntário e o Pró Criança Cardíaca.
 Os convites deverão ser retirados na Gerência Social com antecedên-
cia, pois a maioria dos eventos ocorrerá no Centro Cultural Gabriel Villela, 
que tem capacidade máxima para 150 pessoas. Todos os eventos tem início 
marcado para às 19h30.
 No dia 25, o Música no Museu fará uma edição especial de aniversário 
com a Camerata Assis Brasil no Centro Cultural. Já no dia 26, mudamos o 
ritmo musical para uma Bossa Nova com toque de Jazz do grupo Urca Bossa 
Jazz, liderado pelo sócio Wagner Cinelli. Neste dia, o músico estará vendendo 
seus CDs e DVDs com o valor revertido para as instituições citadas anteriormente.
 No dia 27, teremos uma apresentação internacional do coral Whi-
ffenpooofs of Yale também no Centro Cultural. E para fechar a semana de 
comemorações, no dia 28, a Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais 
se apresentará na Pérgula da Piscina. Após as apresentações, o restaurante ofe-
recerá um cardápio especial elaborado pelo chef Olivier Cozan em comemo-
ração ao aniversário do Clube.

SpaSpa
para elas

 Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, o ICRJ 
irá realizar um Day Spa em parceria 
com a Dermage no dia 15 de mar-
ço, das 11h às 17h, no Salão Nobre. 
O evento será gratuito e dedicado 
exclusivamente às sócias, dependen-
tes e convidadas dos associados do 
clube. O público feminino poderá 
relaxar usufruindo os serviços de 
esmaltação, SPA para os pés, Spa 
para as mãos e quick massage. Nos 
serviços oferecidos, a Dermage uti-
lizará produtos da linha Beauty 4 
Fun, uma nova linha da marca que 
inspiram à diversão no momento de 
cuidado com a beleza.

Aos
anos de história

94
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para elas

social

Fixa
PROGRAMAÇÃO

Março

Show com Urca Bossa Jazz
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h30.

20
Cine Cult - “A escolha de Sofia” - (DVD) 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h.

CIneMa -  Todas as quartas, sextas e sábados às 19h30 
e domingos às 17h,  Centro Cultural Gabriel Villela.
DIsCo laseR - Todo último domingo do mês, às 17h.
aUla De Ballet - Todas as terças e quintas-feiras.
Das 17h30 às 18h30 no Centro Cultural Gabriel Villela. 
teatRo MUsICal - Todas as terças e quintas-feiras.
Das 18h30 às 19h30, no Centro Cultural Gabriel Villela. 
PIanIsta PaUlo MIDosI - Todas as quintas-feiras às 19h, 
no Bar Temático.
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. 
BaIla CoMIgo – Todas as terças-feiras, das 19h30 às 23h, no 
Salão 470. Música ao vivo com o tecladista Paulo Sá e dançarinos.
MÚsICa ao VIVo - com o pianista Artur Barreiros.
Quinzenalmente as sextas-feiras, das 19h às 23h, no Restaurante 
Star. No mês de março as apresentações serão nos dias 14 e 28.
ReUnIão Do CoRal - Todas as quartas-feiras às 18h, no 
salão Marlin Azul ou 470.
nHoQUe Da foRtUna - Todo dia 29 de cada mês, sendo de 
terça à domingo,  Restaurante Star. 
aUlas De tango -Todas as terças-feiras das 18h30 às 19h30, 
com a professora Cecília Salazar, no salão 470.
MIssa DoMInICal - Todos os domingos às 19h15, na Capela 
do ICRJ.

13

Palestra Iate com Saúde - CCGV, às 20h.
“Dor na coluna. Quando operar?”   11

Música no Museu com Camerata Assis Brasil
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h30.

25

ReCReação InfantIl

Ópera - “Os Contos de Hoffmann” - (DVD) 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h.

26

Programação especial de Aniversário do Clube

Concerto com a Banda Sinfônica do Corpo de 
Fuzileiros Navais - Pérgula da Piscina, às 19h30.

Concerto com Whiffenpoofs of Yale
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h30.27

28
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sonHo De WaDJDa

DIA: 1/3 - Sábado
ELENCO: Waad 
Mohammed, Reem 
Abdullah, Abdull-
rahman Al Gohani, 
2013(Arábia,Alemanha), 
97min – Drama.

Wadjda é uma menina de 12 anos que mora 
no subúrbio de Riade, capital da Arábia Sau-
dita. Embora ela viva em uma cultura conser-
vadora, é uma garota cheia de vida, que usa 
calça jeans, tênis, escuta rock-n’-roll e deseja 
apenas uma coisa: comprar uma bicicleta e 
disputar uma corrida com seu melhor amigo 
Abdallah.

os sUsPeItos

DIA: 2/3 - Domingo
ELENCO: Hugh 
Jackman, Jake Gyl-
lenhaal, Viola Davis, 
20013(EUA), 153min – 
Suspense (16anos).

Boston, Estados Unidos. 
Keller Dover leva uma vida feliz ao lado da 
esposa Grace. Visitando seus grandes amigos 
Franklin e Nancy Birch, não percebem que 
durante a visita as duas filhas dos dois casais 
desapareceram de casa. Desesperadas, as fa-
mílias apelam à polícia e logo o caso cai nas 
mãos do detetive Loki que prende o jovem 
Alex. Por falta de provas e por ter um QI de 
uma criança de 10 anos ele fica apenas 48 
horas preso. Keller resolve sequestrá-lo para 
arrancar a verdade, custe o que custar.

sÉRIe HoMelanD

DIA: 5/3 – QUARTA-FEIRA

aDoRÁVel PRofessoRa

DIA: 7/3 – Sexta-feira
ELENCO: Julianne Moore, Michael Anga-
rano, 2013(EUA), 93min – Drama (16anos).

Linda Sinclair é uma professora de inglês 
solteira, com 40 anos que vive na cidade de 
Kingston levando uma vida tranquila até re-
encontrar um antigo aluno, Jason Sherwood, 
que acaba de retornar à cidade. Ele tem o 
sonho de se tornar um grande autor teatral, 
mas está prestes a abandoná-lo devido à pres-
são de seu pai. Para ajudá-lo, Linda resolve 
encenar a peça escrita por ele na escola em 
que ela trabalha e começa a perceber que seus 
sentimentos por ele então mudando.

HeRÓI PoR aCaso

DIA: 8/3 - Sábado
ELENCO: Gérard Jugnot, Jules Sitruk, 
2001(França), 100min – Comédia Dramáti-
ca (12anos).

Paris, verão de 1942. Na França sob a ocu-
pação alemã em plena 2ª Guerra Mundial 
vive Edmond, o dono de uma salsicharia. 
Sem querer Edmond toma parte da depor-
tação da família de seu vizinho, que é judeu. 
Quando Simon, o filho do vizinho, reaparece 
no local descobre que agora Edmond e sua 
família estão morando na antiga casa de seus 
pais. Sentindo-se culpado e querendo evitar 
problemas com os alemães, Edmond escon-
de três crianças órfãs de guerra. Entretanto a 
situação se complica, pois torna-se cada vez 
mais difícil esconde-las do coronel Spreich.

CaPItão PHIllIPs
(PALESTRANTE)

DIA: 9/3 – DOMINGO
ELENCO: Tom Hanks, 
Catherine Keener, Ba-
rkhad Abdi, 2013(EUA), 
134min – Drama 
Suspense.

Richard Phillips é um comandante naval ex-
periente, que aceita trabalhar com uma nova 
equipe na missão de entregar mercadorias e 
alimentos para o povo somaliano. Logo no 
início do trajeto, ele recebe a mensagem de 
que piratas têm atuado com frequência nos 
mares por onde devem passar. A situação não 
demora a se concretizar, quando dois barcos 
chegam perto do cargueiro e piratas armados 
sobem à bordo, exigindo todo o dinheiro. A 
negociação e longa e tensa, o comandante 
ameaçado de morte e sequestrado e os servi-
ços especiais americanos são chamados para 
tentar salvar o capitão antes que seja tarde.

sÉRIe HoMelanD

DIA: 12/3 – QUARTA-FEIRA

o CaRRo De JaYne MansfIelD

DIA: 14-03 – Sexta-feira
ELENCO: Robert Duvall, John Hurt, Billy 
Bob Thornton, 2012(EUA-Russia), 120min 
– Comédia Dramática.

Um drama sobre diferentes gerações familia-
res. Nos anos 1940, uma mulher abandona 
sua família e viaja com outro homem para a 
Inglaterra, deixando seu jovem marido cui-
dando dos filhos. Cerca de 30 anos depois, 
ela deixa um último pedido: ser enterrada 
em Alabama. O encontro entre seus parentes 
americanos e ingleses vai mudar a vida dessas 
famílias marcadas pelo sentimento de perda.

o CaPItal

DIA: 15/3 - Sábado
ELENCO: Gad El-
maleh, Gabriel Byrne, 
Natacha Régnier, Celine 
Sallette, 2012(França), 
113min – Drama 
Suspense(14anos).

PRogRaMação Do CIneMa - MaRço
Quartas, sextas e sábados às 19h30. Domingo às 17h.
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MInHa VIDa 
DaVa UM fIlMe

DIA: 29/3 - Sábado
ELENCO: Kristen Wiig, 
Annette Bening, Darren 
Criss, 2013(EUA), 
93min – Comédia Dra-
mática.

Imogene é a típica filha mais velha da família 
americana que tem problemas com a mãe, 
com um irmão mais moço e dependente de 
um passado complicado. Ela agora está en-
frentando dificuldades amorosas e profissio-
nais e por isso decide fingir um suicídio para 
chamar a atenção. Baseado na vida da rotei-
rista Michelle Morgan, Minha Vida Dava 
Um Filme é uma tentativa de expor para o 
mundo que não há problema em procurar 
os braços dos pais, independente de quantos 
anos se tenha, porque e preciso aceitar as mu-
danças da vida.

VIDeo laseR

DIA: 30/3 - Domingo

Aos 80 anos de idade, o grande diretor greco-
-francês Costa-Gavras viveu o suficiente para 
prever a crise que a Europa vive hoje. Crítico 
do capitalismo financeiro, ele decidiu adap-
tar o livro de Stéphane Osmont e mostrar, 
em O Capital, como o dinheiro determina as 
ações de grandes empresários e distorce a éti-
ca. No filme, o dono de uma grande empresa 
francesa corre o risco de perder o poder dian-
te de uma concorrente americana porque o 
homem do século XXI é escravo do Capital.

o teMPo e o Vento

DIA: 16/3 - Domingo
ELENCO: Thiago La-
cerda, Marjorie Estiano, 
Fernanda Montenegro, 
2013(Brasil), 120min – 
Drama.

Rio Grande do Sul, final do século XIX. As 
família Amaral e Terra-Cambará são inimigas 
históricas na cidade de Santa Fé. Quando o 
sobrado dos Terra-Cambará é cercado pelos 
Amaral, todos os integrantes da família são 
obrigados a se defender e fazer vigília dura 
vários dias. Bibiana a matriarca da família 
que recebe em sonho a visita de seu falecido 
marido capitão Rodrigo e juntos relembram 
as histórias de suas vidas e de seu amor. (Ba-
seado no romance do famoso escritor brasi-
leiro Erico Verissimo).

sÉRIe HoMelanD

DIA: 19/3 – QUARTA-FEIRA

MeUs DIas InCRÍVeIs

DIA: 21/3 – Sexta-feira
ELENCO: Colin Firth, Emily Blunt, Anne 
Heche, 2013(EUA), 101min – Comédia 
Dramática.

Cansado de sua vida, Wallace Avery decide 
abandonar o filho, o trabalho e a dor do di-
vórcio recente para tentar um novo começo. 
Ele se muda para uma pequena cidade em 
Indiana, onde adota o nome de Arthur New-
man e se apresenta como um jogador de golfe 
profissional. No caminho, ele conhece Mi-

cinema
chaela Fitzgerald, que descobre rapidamente 
a identidade dele, mas Wallace vai demorar 
muito tempo para descobrir a real identidade 
dela.

alegRIa De eMMa

DIA: 22/3 - Sábado
ELENCO: Jördis Triebel, 
Martin Feifel, Hinnerk 
Schönemann, 2006(Ale-
manha), 99min – Ro-
mance Dramático. 

Emma Struwe é uma solitária e endividada 
criadora de porcos que comanda a fazenda 
que herdou da família e é conhecida na cida-
de por sua personalidade difícil. Tudo muda 
em sua vida quando um carro de luxo aterris-
sa em seu quintal no meio da noite com Max 
trazendo uma grande quantia de dinheiro. O 
misterioso acontecimento logo chama a aten-
ção do policial local Henner que é apaixona-
do por Emma.

os estagIÁRIos

DIA: 23/3 - Domingo
ELENCO: Vince 
Vaughn, Owen Wil-
son, Rose Byrne, 
2013(EUA), 120min – 
Comédia(12anos).

Billy e Nick são grandes amigos e trabalham 
juntos como vendedores de relógios. Pegos 
de surpresa quando são despedidos porque a 
empresa fechou. Com problemas financeiros, 
eles conseguem a inscrição em uma seleção 
de estágio no “Google”. Mesmo sem terem 
a garantia que serão contratados, eles partem 
para a sede da empresa onde terão que lidar 
com a diferença de idade entre eles e os de-
mais competidores.
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Cozinhanota Desde o início deste ano, o chef Olivier Cozan e seus colabora-
dores,  Bertrand Letouzé, e Jean Pierre Fivria passaram a integrar o time 
da cozinha juntamente com a chef Lorena e sua equipe no restaurante 
do Clube.  
 O chef Olivier possui uma rica trajetória profi ssional, dispen-
sando apresentações. Já Bertrand, possui uma vasta experiência em ges-
tão e compra na área de alimentos e bebidas (Outback, Meridien e 
Mc Donald’s).
 O maitre Jean Pierre, há 21 anos no Brasil, teve passagem pelo 
Bellevue Palace, na Suiça, e nos últimos 15 anos integrou a equipe do Le 
Pré Catalan no Sofi tel.
 O objetivo deles é elevar a qualidade dos serviços oferecidos, qualidade da comida, elaboração de um novo 
conceito sem onerar os sócios. Pequenas mudanças estão sendo implantadas para que este objetivo seja alcançado com 
a excelência e requinte que o sócio merece. 

Chef Lorena, Vice-Comodoro Eduardo Ballesteros, Chef Olivier Cozan, Restaurateur Bertrand Letouzé e o maître d’hôtel Jean Pierre Fivria

1010
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nota

restaurante

Novidades para o Sócio

Recordar 
       é Viver
o solIng ReVolUtIon

Comandante Gastão Brun e seus proeiros, 
atual Comodoro Luiz Carlos B. Simão 
e Contra-comodoro Andreas Wengert, 
Campeões Sulamericanos em 1970.

• Creperia 
• Aula de gastronomia 
        (adultos e crianças)
• Combo delivery para embarcações
• Eventos
• Boutique Iate
• Jantar Harmonizado
• Jantar Temático
• Novos Cardápios
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DesCulPe-nos
manutenção

 No mês passado, iniciamos as 
obras no estacionamento da sede para 
finalizar a recuperação de toda rede de 
esgoto do Clube e para a construção 
de uma cisterna, localizada próximo 
ao Centro Cultural Gabriel Villela, 
para captar água da chuva, a ser utili-
zada nos jardins.
 Além disso, na semana do dia 
10 de fevereiro, a equipe de manuten-
ção iniciou a obra de reestruturação 
do sistema de água e esgoto do Salão 
Nobre e da instalação de um elevador 
para dar acessibilidade aos portadores 
de necessidades especiais a este salão. 
 Para maior conforto de nos-
sos associados, estamos trocando os 
estofados do Salão Star, que devem 
estar prontos no início deste mês.

Pelo trAnstorno
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"Seu voto é muito 
importante para 
o futuro do 
nosso clube." 

O late Clube está passando por mais um 
período eleitoral. Cada sócio proprietário tem o 
direito de participar da votação para a 
formação do quadro de conselheiros do 
Conselho Deliberativo do Clube no dia 12 de 
março, no salão Marlin Azul, das 8h às 20h. 

Como das últimas vezes, a votação será 
eletrônica, com diversas cabines para agilizar o 
processo de votação e evitar filas. A equipe que 
estará trabalhando no dia estará apta a 
orientá-los para qualquer dificuldade técnica. 
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 1.879.971,37 Fornecedores 1.447.709,62
Contas a receber - sócios 3.149.410,97 Adiantamentos para eventos sociais 799.395,98
Outras contas a receber 1.459.840,35 Salários e encargos a pagar 1.523.498,51
Estoques 785.115,95 Impostos e taxas a recolher 658.276,25
Adiantamentos 385.744,13 Outras contas a pagar 217.263,83
Outros ativos circulantes 258.103,86

7.918.186,63 4.646.144,19

Não Circulante Não Circulante
Processos judiciais 5.696.111,37 Provisão para contingências 4.672.029,62

5.696.111,37 4.672.029,62

Investimentos eventuais 801.726,04 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 1.244.126,84 Patrimônio social 32.179.619,54
Imobilizado 33.216.040,76 Reservas livres 169.755,63

35.261.893,64 Reservas vinculadas 4.187.279,47
Reservas patrimoniais 187.861,58
Superávit/(Deficit) do exercício 2.833.501,61

39.558.017,83

TOTAL DO ATIVO 48.876.191,64 TOTAL DO PASSIVO 48.876.191,64

RECEITAS R$ DESPESAS R$

Clube 28.001.076,34 Clube 24.542.417,81
Restaurante 11.013.371,22 Restaurante 11.602.864,51
Convés 1.640.093,12 Convés 1.675.756,75

TOTAL DAS RECEITAS 40.654.540,68 TOTAL DAS DESPESAS 37.821.039,07

Abril de 2013 1,06 Outubro de 2013 1,34
Maio de 2013 1,11 Novembro de 2013 1,39
Junho de 2013 0,97 Dezembro de 2013 1,78
Julho de 2013 0,98 Janeiro de 2014 1,70
Agosto de 2013 1,00 Fevereiro de 2014
Setembro de 2013 1,24 Março de 2014

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

Balancete Sintético - Janeiro/14

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO - ABR/13 A JAN/14
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ICRJ -IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO 
CNPJ: 33.646.6S4/0001-46 

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO FUNDO SOCIAL 

FUNDO SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 

CLUBE 

RESTAURANTE 

CONVÉS 

TOTAL DO M~S 

R$ 

2.137.914,19 
-248.877,03 

9.560,22 

1.898.S97,38 

FUNDO SOCIAL ACUMULADO EM 31 DE JANEIRO DE 2014 
R$ 

CLUBE 
RESTAURANTE 

CONVÉS 

TOTAL DO PERfODO 

ROZENINTERNATIONAL 
MARINE SUPPLY 
TUDO PARA SEU BARCO 

desde 1981 

3.458.658,53 
-589.493,29 

-35.663,63 

2.833.S01,61 

Descubra a facilidade de lidar conosco. Temos preços baixos 
e excelente serviço. Exportamos a todo mundo. 

\lotores - c;eradorcs - Eletrônicos - Sistemas de direção - Sistemas de água c esgoto - Iluminação 
\laterial elétrico - Eletrodomésticos - Aparelhos de nmegação - Cuinchos e âncoras 

Ferragens em gen1l - \late1·ial de sah atagcm - :\latcrial para construção mn ai 
\laterial de pintura - \laterial de manutenção - \1aterial de pesca 

Além de material náutico~ também somos agentes de compras de produtos em geral para indústr ia, construção, 
eletrônicos e outros. Mesmo que a sua compra não seja feita conosco, podemos fazer a exportação para você. 

Esperamos seu e-mail ou fax para consulta 
8 461 NW 61st Street 
Miami, Florida 331 66 USA 
info@rozenintemational.com 
www. rozenintemational.com 

Tel: 1-305-593-1 786 
Direto: 1-786-497-7111 

Fax: 1-305-477-2205 



Em prol de: 

'-• 

' MOCrioi'IÇO 

Anos 
Programação 

Música no Museu 
com 

Camerata Assis Brasil 
19h30 - Centro Cultural Gabriel Villela 

Showcom 

Urca Bossajazz 
19h30 - Centro Cultural Gabriel Villela 

Concerto com 

Whiffenpoofs o f Y ale 
19h30 - Centro Cultural Gabriel Villela 

Concerto com 

Banda Sinfônica do 
Corpo de Fuzileiros Navais 

• 

19h30 - Pérgola da Piscina 

A retirada de ingressos deve ser feita na Gerência Social. 
O pagamento do couvert artístico é opcional para os sócios. 

Tudo o que for arrecadado com as doações de sócios e venda de convites 
para convidados e venda do CO de Wagner Cinelli 

será integralmente revertido em favor do INCA voluntário, Pro Criança Cardíaca e ABBR. 


