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 Na edição de julho, mostramos na copa o clima de 
Copa do Mundo com a 1ª etapa da Pesca de Cais realizada, na 
Ilha de Palmas. A criançada invadiu a subsede para competir 
junto aos seus familiares num dia de muita diversão e compe-
tição. 
 Falando em pescaria, veremos como foram as duas 
primeiras etapas da Pesca Costeira, com muitos peixes captu-
rados e até tubarão, que está garantido como maior peixe do 
campeonato até o momento! 
 Além disso, a nova Diretoria de Pesca realizou a 1ª 
Clínica de Pesca mirim, mesmo em condições adversas. A 
criançada dominou o cais com suas varas e anzóis no mês 
passado. No final deste mês, o Torneio Open 25 começa para 
movimentar ainda mais a pesca no Clube. Não percam!
 Na vela, você lerá notícias sobre o Mini Circuito Rio 
que, em sua 23ª edição, voltou a ser realizado pelo ICRJ e teve 
o velejador Lars Grael como o grande campeão na ORC e na 
IRC.
 Fizemos ainda um apanhado do que aconteceu de 
mais importante na Taça Comodoro das classes Oceano, 
Monotipos e Optimist.  E Lards Grael subiu ao pódio como 
campeão na classe IRC em mais um campeonato do Clube, 
agora na classe Oceano da Taça Comodoro. Enquanto isso, 
na classe Optimist, Rubem Ferreira dos Santos Neto levou o 
título no masculino e Daniela Luz no feminino de veteranos.
 Já na Regata Arnaldo e Célia Guedes, nossa menina 
de ouro Clara Penteado, foi campeã no feminino de vetera-
nos. Enquanto no masculino, o campeão foi Iagor Simões 
Franco. Além disto, você conhecerá um pouco da história 
desta regata que homenageia um casal que tem muitas histó-
rias boas no Clube.
 Fechamos a parte da vela com informações da XIX 
Taça Octanorm e com a entrevista do mês. O entrevistado 
desta edição é o Diretor de Vela, Fernando Madureira, que vai 
mostrar seus planos para o próximo biênio no ICRJ.
 No social, tivemos muitos eventos que vão desde a 
Festa Flashback, passando pelo Encontro dos Carros Antigos, 
Clássicos e Históricos e chegando aos preparativos para os 
jogos da Copa do Mundo. E não é só isso. Neste mês teremos 
a exposição do barco Mistralis no Corredor da Rainha com 
direito à exibição de vídeo no Centro Cultural e tudo.
 No restaurante, a cozinha vai estar a todo vapor! Co-
meçando pelo jantar temático italiano, que contará com a 
apresentação musical de Karina Duque Estrada e um cardá-
pio minuciosamente elaborado para deixar todos de água na 
boca. Já no final do mês, teremos o festival de sopas e caldos 

Editorial

que fez muito sucesso no ano passado.
 Para finalizar, o ICRJ, consciente com os proble-
mas de água no mundo, iniciou mês passado uma campa-
nha de conscientização do uso de água. A ideia é reduzir 
o consumo nas dependências do Clube e estender este 
hábito para a vida de cada sócio. Vamos cuidar do nosso 
planeta!

Aproveite a leitura!

NOMEAÇÕES DE DIRETORES E ASSESSORES
BIÊNIO:   2014 / 2016

24.   ALEXANDRE GONÇALVES BARROSO
        - Assessor da Comodoria para assuntos da Sauna

25.  JOÃO CARLOS BARROSO QUINTANILHA
       MARCIO KASTRUP
       SILVIO FREITAS OLIVEIRA
       - Membros da Comissão de Disciplina

26.  DANTE VALDETARO BIANCHI
       EDUARDO SOUTO DE OLIVEIRA
       EVANDRO SOARES
       FERNANDO ATHAYDE VELOSO MADUREIRA
       FERNANDO CAETANO DE ALMEIDA NETO
       RICARDO BAGGIO DE CARVALHO
       -  Membros da Comissão de Assessoramento Esportivo

27. LUIZ MEURER MOREIRA
      - Assessor da Comodoria para assuntos de Tênis

(Atualizada em 02/06/2014)



5sede

Horário da Sauna
Manhã

Segunda e sexta-feira
Das 6h30 às 12h

Tarde
Terça e quinta-feira

Das 13h às 16h

Noite
Terça e quinta-feira

Das 18h às 20h

Horário Pilates
Piscina

Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

Natação (3 a 12 anos)
Terça e quinta-feira

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca
Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado
Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet
Terça e quinta-feira

Das 17h30 às 18h30  
e das 18h30 às 19h30

Aula de Tênis
Terça a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Utilização p/ Sócios   
Segunda-feira a domingo

Das 19h às 22h

Horário da Sede

Natação GMNI

Prof. Waldyr Ramos
Terça e quinta-feira

Das 6h às 9h

Prof. Fábio Pessanha
Quarta e sexta-feira

Das 6h às 9h

Horário Natação GMNI

Hidroginática  (Hyowa)
Terça e quinta-feira
Das 11h30 às 12h30
Quarta e sexta-feira

Das 8h30 às 9h30

Hidroginástica (Hyowa)
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 No dia 8 de junho, o ICRJ realizou 
a terceira edição da Regata Arnaldo e Célia 
Guedes de Optimist. Este torneio vem sendo 
realizado desde 2012, por sugestão do sócio 
Guilherme Born e do ex-diretor da EDN, 
para homenagear o casal já falecido que fize-
ram parte da história do Clube. 
 O Comandante Arnaldo cumpriu 
oito mandatos consecutivos como conselhei-
ro do ICRJ até dezembro de 2010, quando 
faleceu com 83 anos. Ele ainda foi diretor 
da EDN por quase trinta anos e sempre foi 
muito querido por todos no Clube. 
 Segundo Guilherme Born, a “meni-
na dos olhos” dele sempre foi a Classe Op-
timist.  Por isso, achou mais que justo que 
uma regata homenageasse o casal por todos 
os anos de trabalho e empenho deles para 
fortalecer a classe no clube. A Sra. Célia 
Guedes chegou as ser Capitã da Flotilha Zé 
Carioca.
 Nesta edição, o campeão da classe 
estreante foi Pedro Augusto Noronha, re-
presentando o ICRJ. Já na classe veterano 
só deu nossos velejadores no pódio.  Iagor 
Simões Franco levou o título de campeão, 
em segundo lugar ficou Rubem Ferreira dos 
Santos Neto, e em terceiro, Caio Leite So-
ares. No feminino, Clara Penteado ganhou 
mais uma vez.
 Filho do casal, o sócio e também 
velejador Raphael Guedes, esteve presente 
na cerimônia de premiação entregando os 
troféus aos ganhadores juntamente com o 
Contra-Comodoro Hélio Lyra de Aquino Jr.

Regata Arnaldo 
e Célia 
Guedes

Regata Arnaldo 
e Célia 
Guedes

Pódio: Rubem Ferreira dos Santos Neto, Iagor Simões Franco, Caio Leite Soares.  
Contra-Comodoro Hélio Lyra Jr, capitã de flotilha Carmem Lúcia e Raphael Guedes.

Daniela Luz, Clara Penteado e FernandaLima Blyth no pódio com Raphael Guedes.

Campeã feminina da Regata Arnaldo e Célia Guedes, Clara Penteado e o Contra-comodoro Hélio Lyra Jr.
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 De maio a junho foram realizadas as competições em diferentes classes 
da Taça Comodoro de 2014. A primeira foi a classe Oceano que competiu nos 
dias 17 e 18 de maio com mais de 100 velejadores em 38 barcos. Os irmãos 
Torben e Lars Grael competiram com seus respectivos barcos Magia 4 e Stand 
by Me. Na classe IRC, Lars sagrou-se campeão. Na ORC, o comandante Ro-
naldo Senfft do ICB, com a embarcação Eurus, foi o campeão. Já na RGS, o 
título ficou com o comandante Clovis Cesar do CNC e sua embarcação Xe-
quemat, enquanto na Soto 40 o comandante Samuel Albrecht do ICRJ/VDS 
levou a melhor com a embarcação Crioula 29.
 No final de semana seguinte, nos dias 24 e 25 de maio a classe Mono-
tipos entrou na água com 66 barcos em diversas classes em disputas acirradas 
nos dois dias de evento no percurso barla sota com condições boas de vento. 
Representando o ICRJ, os velejadores campeões em suas categorias foram:
 

• Haroldo Solberg na HPE
• Ricardo Luz na Laser Radial
• Eduardo Couto na Laser Standard
• Dino Pascolato na Star

 Para fechar o campeonato com chave de ouro, a classe Optimist com-
petiu nos dias 31 de maio e primeiro de junho com 73 barcos na raia, sendo 
61 veteranos e 12 estreantes. Além dos participantes cariocas, o torneio con-
tou com a participação de velejadores de Brasília e São Paulo, que aprovei-
taram para conhecer o percurso que disputarão o Campeonato Brasileiro de 
Optimist do ano que vem, que será organizado pelo ICRJ.
  Ao todo, foram realizadas três regatas durante a competição. A Co-
missão de Regata só conseguiu realizar uma regata no segundo dia devido às 
más condições de tempo. No pódio, o campeão geral do estreante foi o veleja-
dor Bernardo Martins do CNC. Na classificação geral do Optimist veterano, 
o campeão no masculino foi o velejador Rubem Ferreira dos Santos Neto e 
Daniela Luz no feminino, que terminou a regata com a segunda posição na 
classificação geral.

TAÇA COMODORO
Oceano, Monotipos e Optimist Mini

Circuito Rio
23ºMini
Circuito Rio
23º
 Neste ano, o Mini Circuito 
Rio retornou à sua origem, o ICRJ, 
em sua 23ª edição com apoio da Nor-
th Sails. Foram 30 barcos e mais de 
130 velejadores na raia. As quatro re-
gatas foram bastante disputadas com 
boas condições de vento nos dois pri-
meiros dias. 
 O ICRJ esteve representado 
no pódio por seus velejadores em to-
das as classes, menos na J24’. Quem 
levou o título de campeão geral foi 
Lars Grael com a embarcação Stand 
by Me. Nesta edição tivemos a estreia 
da regra IRC no Mini Circuito, pas-
sando a valer também assim como as 
regras da ORC e RGS.

Todos resultados podem ser confe-
ridos no site: www.icrj.com.br

Daniela Luz: Campeã feminina e 2º geral veteranoRubem Ferreira dos S. Neto: Campeão Veterano
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ICRJ: O que você pretende fazer 
como Diretor de Vela nos próximos 
dois anos. Quais são seus planos?

Fernando: Pretendo atender aos in-
teresses das classes, entendendo as 
suas particularidades,  dialogando 
com os capitães de flotilha. Em uma 
rápida análise, podemos identificar 
no esporte da Vela quatro diferentes 
perfis de velejadores: os jovens vele-
jadores de Optimist, os velejadores 
de monotipos (Snipe, Laser, Dingue, 
420, Finn, Star, J24, Hpe, Ranger 22, 
J70), os atletas em campanha olímpi-
ca e os velejadores de Oceano. Cada 
um desses setores precisa de uma 
atenção diferente.
  Pretendo montar um progra-
ma de vela jovem, onde o objetivo é 
apresentar aos meninos (as) outras 
classes, a possibilidade de ser proeiro 
e tripulantes de barcos de oceano.
 Pretendo captar recursos, an-
gariando apoio para os eventos, reno-
var o equipamento e a infraestrutura 
da Diretoria de Vela. 
           Desejo que o ICRJ participe 
do movimento olímpico Rio 2016. 
Especialmente agora que as olimpía-
das serão na nossa casa e as chances de 
medalha para o nosso clube são uma 
realidade! 

ICRJ:  Quais melhorias pretende fa-
zer?

Fernando: Quero atuar ativamente 
com os jovens velejadores. A vela jo-
vem, precisa ser tutorada. Os meni-

nos velejam em um esquema muito 
bem organizado na classe Optimist 
e atingem um nível técnico muito 
alto. Mas quando saem daquela clas-
se, existe uma gama de novas opções 
de vela que eles não conhecem. A es-
colha da nova classe é um desafio. É 
comum que essa escolha seja feita de 
forma apressada. O índice de aban-
dono dos jovens tem sido alto há dé-
cadas.
 Temos que fortalecer as rega-
tas de monotipos, trazendo de volta 
para o ICRJ torneios de nível regio-
nal, nacional e internacional. Na vela 
de monotipo, encontramos a grande 
maioria dos barcos de regata com vele-
jadores de alto nível técnico, onde tam-
bém competem velejadores semiprofis-
sionais e amadores. É um seguimento 
que vinha carente de atenção.  
 Encaro a vela de monotipo 
como a mola mestra do esporte vela, 
pois fornece tripulantes e futuros co-
mandantes para a classe oceano. Além 
disso, absorve os jovens após a inicia-
ção e forja os atletas olímpicos que 
são peneirados ali. A vela de monoti-
po tem que estar forte e ativa.
 Temos que interagir com o 
DIRAN e Diretoria de Manutenção 
com a intenção de procurar soluções 
para melhorar a infraestrutura de 
hangaragem e acesso ao mar.
  Para os atletas em campanha 
olímpica, vamos trabalhar para fa-
cilitar as condições de treinamento, 
facilitando a vinda de atletas interna-
cionais e colaborando na logística dos 
velejadores do ICRJ. A vela olímpica, 

é o seguimento do esporte da Vela 
mais competitivo. O ICRJ sempre se 
destacou com a presença dos nossos 
atletas compondo a Equipe Olímpi-
ca de Vela do Brasil. Novamente, era 
mais um seguimento que estava ca-
rente de ações. 
 Temos na Olímpiada de 2016 
a possibilidade de ter representantes 
do ICRJ na maioria das classes. Da 
atual composição da Equipe de Vela 
da CBVELA temos atletas na classe 
Finn, o atual campeão Mundial o 
querido Jorginho Zariff, que veleja 
pelo ICRJ; prancha à Vela feminina 
com Patrícia Freitas; 470 masculi-
no com Henrique Hadadd e Bruno 
Betlhen; 49er masculino com Dante 
Bianchi e Thomas Lowbeer e o Ga-
briel Borges que veleja com o Marco 
Grael do RYC; e no 49er feminino te-
mos a Kahena Kunze que veleja com 
a Martine Grael do RYC, sendo as 
primeiras do Ranking mundial. Nas 
outras classes temos também atletas 
em campanha.  
ICRJ: O que você considera que está 

ENTREVISTA

 Neste mês, batemos um papo com o Diretor de Vela Fernando 
Madureira para saber quais serão os ventos que soprarão a favor do 
esporte no ICRJ durante a sua gestão nos próximos anos. Confira.
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funcionando e não vai modificar?

Fernando: A equipe da Diretoria de 
vela é muito experiente, motivo de 
orgulho para mim e para o Clube, e 
está funcionando muito bem.  
 A vela de oceano ganhou 
impulso e se organizou de forma efi-
ciente nos últimos anos com uma 
participação mais próxima da ABVO. 
A ideia é manter esta proximidade e 
prestigiar a classe Oceano. Vamos in-
vestir para recuperar o prestígio do 
Circuito Rio.  

ICRJ: Que legado pretende deixar 
para o Clube?

Fernando: Gostaria de deixar para o 
Clube, muitos barcos velejando com 
as flotilhas prestigiadas e o programa 
de vela jovem funcionando, de forma 
que os nossos meninos e meninas per-
maneçam no esporte e no Clube. Se-

ria interessante também que o ICRJ 
participasse de alguma forma do ciclo 
olímpico Rio 2016, e este fato en-
trando para a história do ICRJ.

ICRJ: Um breve histórico de sua 
trajetória na Vela como competidor.

Fernando: Minha primeira atividade 
esportiva no Iate, foi na pesca de cais 
(que eu adoro). Ganhei duas vezes o 
Torneio Anual de Pesca de Cais do 
ICRJ. Depois fiz a escolinha de vela 
na EDN em 1987, inicialmente de 
Optimist com 11anos, e me apaixo-
nei pela Vela. Como já era “grande” 
fui velejar de Pinguim,  que foi meu 
barco escola. 
 Velejei em competição no 
Pinguim de 1989 até 1991, nesse 
ano fui campeão mundial Jr. e vice 
no mundial de Pinguim. Velejei em 
1991 e 1992 de 470 e comprei meu 
primeiro Snipe em 1993. No ano de 

1994 fui vice campeão Brasileiro de 
Snipe na proa do Santinha (Maurício 
Santa Cruz), fui campeão Sul-Ameri-
cano de J24 na proa do Ivan Pimen-
tel. 
 Nos anos 90 e 2000, velejei 
de Snipe, Laser, J24 e Oceano. Ga-
nhei alguns cariocas de Snipe na proa 
do Bruno Betlhen, corri a Santos-
-Rio. Fui campeão do Circuito Rio 
como tripulante do Maximus (Hélio 
Lyra). Em 2007, comprei um Finn e 
dei um “tempo” no Snipe até 2010. 
Nesses anos fui algumas vezes capitão 
de flotilha e secretário nacional. 
 Cresci com meus irmãos e 
meus amigos no ICRJ. Meu casa-
mento foi no ICRJ em 2002. Minha 
esposa, Cristina, me acompanha no 
clube há 18 anos. Meus filhos estão 
crescendo no Iate e eu espero que se-
jam tão felizes como tenho sido até 
hoje. 

VELA - JULHO 2014

Data Regata Classes
04 a 06 Campeonato Leste Brasileiro Snipe

19 Regata Carlos Sansoldo Star e Snipe

19 Regata Carlos Sansoldo J/24

20 Taça Bruder Star, Finn, Ranger 22
e Snipe

20 Regata Lauritz Von Lachmann J/24 e HPE

25 a 27 Campeonato Sudeste de Laser Laser

30 a 01/08 Campeonato Sul-americano 470
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Criançada no cais
 A 1ª Clínica de Pesca organizada em parceria pelo De-
partamento de Pesca e EDN, foi concebida para trazer o público 
mirim de volta à pesca de Cais e acabou sendo um grande sucesso. 
 Esse foi o primeiro e importantíssimo passo da atual Di-
retoria para promover a renovação na Pesca do ICRJ. O sócio Lóris 
Lupetina, Assessor da Pesca de Cais, foi um dos incentivadores do 
projeto e forneceu todo o material para que as crianças pudessem 
pescar. 
 Aproximadamente 
20 crianças pescaram e de-
volveram ao mar muitos pei-
xes vivos. A pesca garantiu 
alegria e divertimento para 
os pequenos, que não per-
deram o pique com o tempo 
ruim e chuva fina. Após a 
pescaria, foi servido o tradi-
cional cachorro quente com 
refrigerante para a galera.

 Para se ter ideia da repercussão positiva, o evento chegou 
a ser cancelado horas antes do início devido às más condições de 
tempo. Inicialmente, tivemos mais de 30 crianças inscritas e con-
seguimos avisar a todos, porém outras crianças que não estavam 
inscritas acabaram comparecendo. 
 Mesmo com todas as adversidades, acabamos por rea-
lizar uma bela pescaria no Cais dos Namorados, atendendo ao 

grupo presente, que já 
dão sinais de que pos-
suem almas de campeões. 
 Nossos agrade-
cimentos a todos que 
compareceram, e aos que 
não participaram devido 
ao cancelamento, infor-
mamos que em breve 
faremos a 2ª Clínica de 
Pesca. 
Aguardem.
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 O mês de junho começou com 
muitos anzóis ao mar na Subsede de Ilha 
de Palmas.
 A 1ª Etapa do Torneio Anual de 
Pesca de Cais, juntamente com o Torneio 
de Aniversário do ICRJ, rolou no domin-
go, dia primeiro de junho.
 Um saveiro disponibilizado pelo 
Departamento de Pesca fez o transporte 
dos participantes e acompanhantes. Já no 
barco, foi oferecido um lanche para des-
pertar e recarregar as energias de todos. 
 A prova foi iniciada com a crian-
çada competindo enquanto os pescadores 
adultos iam dando todo o suporte possível 
e necessário. 
 A sensação desta etapa foi mes-
mo a grande participação das crianças na 
competição. Tivemos 26 baixinhos pes-
cando somente neste dia. Foi uma grande 
evolução em comparação ao ano que pas-
sou.

 Depois foi a vez dos adultos co-
locarem a isca na água e começar a com-
petição nas classes Masculina, Feminina e 
Master. 
 Após o torneio, houve confrater-
nização entre os participantes com a espe-
rada entrega de prêmios. Além dos prê-
mios entregues aos ganhadores, a quem 
parabenizamos, todas as crianças da classe 
infantil receberam uma medalha de par-

ticipação, que fez o maior sucesso entre 
eles. Esta foi mais uma atitude visando es-
timular cada vez mais a prática do esporte. 
 Depois da entrega, os baixinhos e 
os grandinhos curtiram o churrasco ofere-
cido pela Diretoria de Pesca. O resultado 
do dia foi a realização de uma etapa muito 
agradável, produtiva e um belo momento 
de confraternização entre as gerações pre-
sentes.

Cais lotado 
na Ilha de Palmas
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PESCA - JULHO 2014

Data Torneio Local
26 Open 25 ICRJ

27 2ª Etapa da Pesca de Cais Anual ICRJ

PESCA 
COSTEIRA

Equipe pisces - 1ª etapa costeira

 A 1ª etapa do 47º Torneio 
Anual de Pesca Costeira do Iate Clu-
be do Rio de Janeiro começou no dia 
17 de maio com boas condições de 
mar e vento, que garantiram muitos 
peixes na balança.
 Os peixes do dia foram o 
Pargo, pescado por Adriano Guima-
rães da equipe Marebunda/Fair Play 
e Anchova, que não teve captura. 
O peixe mais pesado desta etapa foi 
uma Cavala Wahoo de 21,000 Kg, 
pescada por Manoel Mendes, da 
equipe Mr. Beni/Tropical.
 A 2ª etapa, realizada no dia 
7 de junho, não foi igual à primei-
ra, pois o vento estava mais forte e o 
mar com correnteza. Resultado: me-
nos peixes na balança. Mas, nem por 
isso, as pescarias foram ruins.
 Os peixes do dia foram o 
Olho de Cão e Badejo. O Olho de 
Cão mais pesado foi pescado por 
Sergio Barcelos da equipe Bia Carol, 
com 2,540 kg e o Badejo foi pescado 
por Ronaldo Boghossian da equipe 
Cap. Rex, pesando 2,300kg. O pei-
xe com o maior peso dessa 2ª etapa 
foi um belíssimo exemplar de Tuba-
rão Mako, com 129,500kg, pescado 
por Luiz Carlos Bulhões da equipe 
Picante.
 Ao final da segunda etapa, 
rolou a confraternização entre os 
participantes com pizza, caldinho de 
feijão, canoa de cerveja e a novida-
de – um bar de caipirinhas que fez o 
maior sucesso.

Fernando de Almeida Neto, Vicente Arruda, Marcos Lips, Evandro Soares, Liége Mello e Reinaldo Silva
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VELA:
- Fundamental (3 a 4 anos) 
- Iniciação à vela (6 a 7 anos, depois 
de ter passado pelo nível fundamental)

AULAS PARTICULARES:
- 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
- GPS

PISCINA:
Natação Infantil  Idade: (3 a 12 anos);
Nado Sincronizado (6 a 12 anos).

VAMOS DAR UM 
MERGULHO?
Faça sua inscrição nos cursos de mergu-
lho básico e avançado.

VEM REMAR!
Pacotes com aulas de Stand up – Paddle.

AULÃO DE YOGA
Dia 26 de julho, sábado, às 11h, minis-
trado pelo professor Pedro Paravyoma
Os interessados no aulão deverão entrar em contato 
com a secretaria da EDN, para fazer o agendamento.

Está aberto mais um 
período de inscrição dos 
cursos regulares na EDN. 

Venha conhecer nossas 
opções e navegar 

conosco!

edn 

pesca

Tubarão Mako de 129,500Kg, pescado por 
Luiz Carlos Bulhões, da Equipe Picante

1ª Etapa (17/05):
1º lugar - Pisces– Comandante Alexandre Antunes = 413.800 pontos
2º lugar – Ponta Firme – Comandante Marcos Lips = 306.400 pontos
3º lugar – FishFinder – Comandante Bruno Santiago = 233.700 pontos

2ª Etapa (07/06):
1º lugar - Pisces - Comandante Alexandre Antunes = 301.900 pontos
2º lugar - Vegas / Perfeita – Comandante Eduardo Castro = 289.600 pontos
3º lugar - FishFinder – Comandante Bruno Santiago = 210.600 pontos

Resultado Geral sem Descarte após a 2ª Etapa:
1º lugar - Pisces - Comandante Alexandre Antunes = 201,0100 pontos Cosapyl
2º lugar - FishFinder – Comandante Bruno Santiago = 196,9702 pontos Cosapyl
3º lugar - Ponta Firme – Comandante Marcos Lips = 194,9510 pontos Cosapyl

Classificação Pesca Costeira
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 A decoração e a seleção de 
músicas, deram o clima retrô à fes-
ta Flashback que rolou no dia 31 de 
maio no salão Marlin Azul. 
 O salão ficou lotado com 
mais de 230 pessoas entre sócios e 
seus convidados. A maioria deles se 
esbaldou na pista de dança comanda-
da pelo DJ Carlinhos durante todo o 
evento. 
 Já a surpresa da noite ficou 
por conta do cover do Elvis Presley. 
Ele entrou no salão cantando a mú-
sica “you are always on my mind” 
acompanhado pelo saxofonista e dei-
xou todos encantados.  A apresenta-
ção contou com os grandes sucessos 
do rei do rock desde a balada “Can’t 
help falling in love” como o hit dan-
çante “Tutti Frutti”.

NOS EMbALOS DE 
SábADO à NOITE

 No final deste mês teremos a exposição da primeira 
aventura da embarcação Mistralis na travessia ao Cabo Horn re-
alizada em 2012, pelo comandante Felipe Caire e sua tripulação. 
 A exposição de fotos no Corredor da Rainha acontecerá 
do dia 21 de julho ao dia 4 de agosto. Além dos registros foto-
gráficos, a equipe Mistralis convida os sócios do Iate Clube para 
assistir um vídeo sobre esta expedição no Centro Cultural às 
19h30min do dia 22 de julho.
 Depois desta expedição bem sucedida, eles agendaram 
outra travessia cheia de aventura para o final deste ano. O novo 
destino é a Antártica. O percurso desta vez conta com mais de 
9 mil milhas náuticas, 20 portos e 4 meses no mar.  O resultado 
veremos no próximo documentário.

Depois do Cabo Horn, Antártica!
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 O ICRJ entrou no clima do futebol com a Copa do Mundo no 
Brasil e vêm disponibilizando TVs e telões espalhados pela sede para quem 
quiser aproveitar os jogos do mundial. 
 Só na área da varanda do Restaurante e Coqueiros temos sete tele-
visores sintonizados nas partidas de futebol, além do Convés e da área do 
Cafezino. A decoração em homenagem ao Brasil na varanda e hall do Salão 
Nobre foi elaborada pela decoradora Giovanna Cassano. 
 No Bar temático, foi montado um telão especialmente para a oca-
sião. Para os jogos a partir das quartas de final, outros dois espaços do Clube 
serão incluídos: o Salão Marlin Azul e o Centro Cultural.
 Nos dias das semifinais, disputa pelo 3º lugar e na final, teremos 
uma apresentação de um profissional de embaixadinhas e serviço de foto 
divertida. Já na final, incluímos o Camarim da Copa, onde as sócias possam 
entrar ainda mais no clima com uma maquiagem artística.

A Copa do mundo é nossa!
Salão Marlin Azul 
e Centro Cultural

04/07 às 13h e 17h 
QUARTAS DE FINAIS

05/07 às 13h e 17h 
QUARTAS DE FINAIS

08/07 às 17h 
SEMI FINAIS 

09/07 às 17h 
SEMI FINAIS 

12/07 às 17 
 FINAL (3º E 4º LUgARES)

13/07 às 16h
FINAL

 O estacionamento do Iate 
Clube foi tomado por um charme 
vintage no primeiro dia de junho.  
O 4º Encontro de Carros Antigos, 
Clássicos e Históricos contou com a 
participação de mais de 50 antigomo-
bilistas.
 O automóvel que ganhou o 
título de carro mais representativo 
desta edição foi o modelo de origem 
americana que era top de linha de sua 
geração, o Marmon Sedan Imperial 
1928 (fotos), do sócio Jaime Carida.

MUITOS QUILôMETROS 
                     RODADOS
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 As roupas caipiras saíram do 
armário no dia 8 de junho para desfi-
lar na Pérgula da Piscina do Iate Clu-
be. Aproximadamente 1.300 pessoas 
compareceram ao clube para come-
morar a festa junina.
 As comidinhas típicas fizeram 
muito sucesso, assim como o tradi-
cional churrasco gaúcho do Sr. Albé-
rico, que caiu no gosto de todos os 
convidados mais uma vez.
 As crianças se divertiram du-
rante a tarde toda com brincadeiras 
de todos os tipos. Desde as mais tra-
dicionais como, por exemplo, boca 
do palhaço, pescaria e piscina de bo-
linhas até as mais moderninhas como 
touro mecânico e os jogos de videoga-
me. 
 Mas, a grande sensação da fes-
ta foi a water ball, uma grande bolha 
de plástico que a criançada entrava e 
passeava na piscina sem se molhar. 
 O sorteio do evento ficou 
para o sortudo William Cavalcan-
te Prada, que ganhou hospedagem 
de três noites no Resort Iberostar da 
Praia do Forte, na Bahia. Mas não foi 
só ele que saiu ganhando com a festa 
junina, todos os 220 kg de alimentos 
não perecíveis arrecadados foram do-
ados ao INCA. 

O Iate Clube fica muito gradecido. 
Inté 2015 perssoá!

Arraiá do ICRJ
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MÚSICA CLáSSICA E CINE CULT

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, 

no Centro Cultural Gabriel Villela.

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.

Todas as sextas-feiras, das 19h30 às 23h, no Restaurante Star. 

REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 18h, no 

salão Marlin Azul ou 470.

NHOQUE DA FORTUNA - Todo dia 29 de cada mês, quando 

cair de terça a domingo, no Restaurante Star

AULAS DE TANGO -Todas as terças-feiras das 18h30 às 19h30, 

com a professora Cecília Salazar, no salão 470.

MISSA DOMINICAL - Todos os domingos, às 19h15, na Capela 

do ICRJ.

10

RECREAÇÃO 
INFANTIL

Exposição de Fotos “Desafio Mistralis no Cabo Horn” 
No Corredor da Rainha, até o dia 4/8.21

3º Encontro de Veículos Militares do ICRJ
Em frente ao hangar 3, das 10h às 17h

27

Cine Cult - “Butch Cassidy” - (DVD, 1969) 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h.17

Música Clássica - “Concerto nº1 de Tchaikovsky ”
Regência de Herbert Von Karajan - CCGV, às 19h.
Música no Museu - CCGV, às 20h
“Orquestra de Cellos das Comunidades Pacificadas”.

social
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CLARA SCHUMANN

DIA: 02/07 – QUARTA-
-FEIRA
ELENCO: Malik Zidi, 
Martina Gedeck, Pascal 
Greggory, 2008(Alema-
nha), 105min – Drama. 
(14 anos)

“O filme Clara Schumann” reconstitui o 
mais famoso triângulo amoroso da história 
da música em 1850. Quando o casal Robert e 
Clara Schumann se mudam para Dusseldorf 
onde ele assume um cargo de regente e co-
nhece o compositor Brahms, que vem então 
a se apaixonar perdidamente por Clara. Ela é 
uma brilhante pianista que eclipsou sua car-
reira de compositora para difundir a obra do 
marido, um músico e pianista alemão. Esta 
situação foi paradoxo, pois não teve traição, 
ciúme ou ressentimento. 
O filme como reconstituição de época é um 
impecável roteiro apaixonante. Clara Schu-
mann é uma homenagem magistral à música 
clássica.

REDENTOR
(PALESTRANTE)
DIA: 06/07 – DOMINGO
ELENCO: José Wilker, Toni Tornado, Paulo 
Goulart, 2004(EUA), 110min – Drama. (12 
anos)

Na década de 70, no Rio de Janeiro, o bair-
ro “Barra da Tijuca” era uma espécie de terra 
prometida da cidade. Uma das várias cons-
truções no local era o “Condomínio Paraí-
so” onde nosso filme se passa. Dez anos após 
seu lançamento mostra que a corrupção no 
Brasil continua a mesma. Com um grupo de 
estrelas nos mais diversos papéis, este filme é 
a primeira obra de Cláudio Torres, e começa 
grandioso ao som de O Guarani de Carlos 
Gomes.  

MÚSICA CLÁSSICA

DIA: 10/07 – QUINTA-FEIRA

PROGRAMA: Concerto nº1 de Tchaiko-
vsky para piano e orquestra com o pianista 
Evgeny Kissin com a Filarmônica de Berlin.
REGÊNCIA: Herbert Von Karajan

UM CASTELO 
NA ITÁLIA

DIA: 11/07 – SEXTA-
-FEIRA
ELENCO: Valeria Bru-
ni Tedeschi, Louis Gar-
rel, Filippo Timi, 2013 
(EUA), 104min – Comé-
dia Dramática (14anos).

No meio de uma grande família burguesa ita-
liana, Louise vive um período de transforma-
ções e de grandes modificações em sua vida. 
Grávida, ela acompanha seu irmão que está 
no hospital internado.  Paralelamente, ela 
tem que lidar com os numerosos membros de 
sua família na tentativa de juntos venderem 
o belíssimo castelo italiano que seu pai recém 
morto deixou de herança. (Valeria Bruni Te-
deschi pertence ao grupo das grandes atrizes 
atuais e milionárias, na Europa. Carla Bruni 
ex-primeira dama da França é sua irmã).  

PODER 
PARANORMAL

DIA: 16/07 – QUARTA-
-FEIRA
ELENCO: Robert De 
Niro,Sigourney Weaver, 
Cillian Murphy, 2012 
(EUA, Espanha), 113min 
Suspense. (12 anos)

Dois investigadores de boatos paranormais: 
a veterana Dra. Margaret Matheson e Tom 
seu jovem assistente, estudam os mais varia-
dos fenômenos metafísicos com o objetivo de 
provar suas origens fraudulentas. Reaparece 
depois de uma ausência enigmática de 30 
anos, o lendário vidente cego Simon Silver. 
Tom começa a ficar obcecado pelo vidente, 
pois eventos sem explicações acontecem e a 
tensão vai aumentando até que...

CINE CULT
DIA: 17/07 – QUINTA-FEIRA

SERIADO O 
RETORNO A 
CRANFORD – PARTE 1

DIA: 18/07 – SEXTA-
-FEIRA
ELENCO: Judi Dench, 
Imelda Staunton, 2013(In-
glaterra), 90min – Comé-
dia Dramática.

Este é um seriado feito pela BBC de Londres 
que se passa na pequena cidade de Cranford. 
O foco da série é a própria cidade, seus ha-
bitantes, seus dramas, seus romances e ve-
lhinhas loucas que vivem fofocando a vida 
alheia. Para alegria das solteironas chega à 
cidade um médico jovem, bonito e solteiro 
que será envolvido em fofocas e mal-entendi-
dos. Mas também chega a cidade o progresso 
trazendo uma ferrovia que avança célere em 
direção a Cranford. O pacato vilarejo vai mu-
dar para sempre. Para bem ou para mal.

SERIADO O RETORNO 
A CRANFORD – PARTE 2.

DIA: 19/07 – SÁBADO
ELENCO: Judi Dench, Imelda Staunton, 
2013(Inglaterra), 90min – Comédia Dramá-
tica.

QUESTÃO DE TEMPO

DIA: 20/07 - DOMINGO
ELENCO: Domhnall Gleeson, Rachel McA-
dams, Bill Nighy, 2013(Inglaterra), 120min 
– Romance.

Ao completar 21 anos, Tim é surpreendido 
com a notícia dada pelo seu pai de que per-
tence a uma linhagem de viajantes no tempo. 
Ou seja, todos os homens da família conse-
guem viajar para o passado, bastando apenas 
ir para um local escuro e pensar na época e no 

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA - JULHO
Quartas e sextas, às 20h. Sábados às 19h30 e domingo às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcelos
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lugar para onde deseja ir. Ao ver que seu pai 
não está mentindo Tim se entusiasma com a 
ideia e sua primeira decisão é usar esse dom 
para conseguir uma nova namorada. Logo ele 
verá que viajar e mudar destinos pode provo-
car consequências inesperadas.

A MENINA QUE 
ROUBAVA LIVROS

DIA: 23/07 – QUARTA-
-FEIRA
ELENCO: Geoffrey 
Rush, Emily Watson, So-
phie Nélisse, 2014(EUA), 
120min – Drama. 

Adaptação do livro homônimo, do austra-
liano Markus Zusak, o filme acompanha a 
história de Liesel Meminger (interpretada 
pela canadense Sophie Nélisse). Durante a 
Segunda Guerra Mundial, Liesel e seu irmão 
são deixados pelos pais e são adotados por 
um casal. O garoto morre logo e Liesel com 
incentivo de sua nova família aprende a ler 
com seu pai contando também com ajuda de 
Max, um judeu refugiado que eles escondem 
embaixo da escada durante muitos anos. Para 
Liesel e Max, o poder das palavras e da imagi-
nação permite que eles escapem do tumulto 
ao seu redor. 

O GRANDE ASSALTO

DIA: 25/07 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: François Cluzet, 2013(França), 
95min – Drama. (14anos)

Toni Musulin, um motorista de van rouba 
11.6 milhões de euros e é condenado a cinco 
anos na prisão. Parte do dinheiro nunca foi 
encontrado.  Toni é um solitário, um homem 
em busca de vingança com um ódio interno 
que o consome. (Dois anos atrás o ator Fran-
çois Cluzet fez enorme sucesso com o filme 
“Os intocáveis”).

TERAPIA DO AMOR

DIA: 26/07 - SÁBADO
ELENCO: Uma Thur-
man, Maryl Streep, 2005 
(EUA), 105min- Roman-
ce.

cinema
Rafi é uma mulher de 37 anos recentemente 
separada que não quer novos romance até en-
contrar David, um jovem pintor de 23 anos. 
O que ela não sabe é que ele é filho de sua 
terapeuta Lisa. Não haverá Freud no mundo 
que a faça engolir essa relação. (Boa chance 
de ver Maryl Streep ótima como sempre em 
uma comédia leve).

O FANTASMA DA ÓPERA
DISCO LASER  

DIA: 27/07
ELENCO: Sarah Brightman, Steve Harley e 
mais inúmeros atores, 1992 (EUA), 58min 
– Musical.

Foi considerado o espetáculo de maior tempo 
de exibição na Broadway.  É a produção de 
entretenimento com maior sucesso da his-
tória com mais de 5 bilhões de dólares em 
bilheteria só no ano de 2007.
O musical é considerado a maior atração te-
atral de todos os tempos e o fantasma nin-
guém vê e ninguém sabe quem é...
O autor: Andrew Lloyd Webber, um dos 
mais conhecidos produtores e compositores 
de musicais. As músicas inesquecíveis em “O 
Fantasma da Ópera” evocam emoções desde 
sempre.

TEIA DE MENTIRAS

DIA: 30/07 – QUAR-
TA-FEIRA
ELENCO: Kate Be-
ckinsale, Taye Diggs, 
2013(EUA), 92min – 
Drama. (12anos)

Para reconquistar sua vida antiga de pro-
motora, Cate luta para desfazer uma teia de 
mentiras, que a envolvem e ao mesmo tempo 
enfrentar policiais corruptos em um sistema 
falho. Assim, quando ela defende uma mu-
lher condenada injustamente por assassinato, 
ela põe em risco sua vida e sua única chance 
de recuperar a credibilidade perdida e recu-
perar a guarda de sua filha. Grande suspense.

Importante:
A programação deste mês sofreu alterações 
devido à exibição dos jogos da Copa do 

Mundo no Centro Cultural Gabriel Villela.
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 Aproveitando o friozinho típico da estação 
do ano, o restaurante irá promover dois eventos na 
segunda quinzena do mês.
 O primeiro será no dia 17 de julho “Un 
Giro in Italia”, com buffet típico italiano de massas 
e risotos harmonizados com vinhos da mesma re-
gião. Para completar o clima, haverá apresentação 
musical de Karina Duque Estrada.
 Nas últimas semanas do mês, teremos 
mais uma vez o Festival de Sopas. Que irá esquen-
tar as noites de inverno com belos caldos e sopas 
diversas.

Para esquentar 
    o seu inverno
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 Desde o mês passado, a Diretoria de Manutenção iniciou uma cam-
panha contra o desperdício de água no ICRJ. Nossa meta nesta primeira fase é 
reduzir em 10% os gastos, que atualmente giram em torno de R$ 296.000,00 
mensais ou 7600m³/mês.
 Contamos com a adesão de todos os sócios, funcionários, concessio-
nários, convidados e prestadores de serviços, fornecendo informações sobre 
possíveis vazamentos e principalmente com a redução do consumo de água, 
evitando desperdícios.
 Hoje, a realidade mundial é cada vez mais preocupante com a escassez 
de água potável e para evitarmos sua falta no futuro, precisamos que cada uma 
faça sua parte através de pequenas mudanças de hábitos.
 Juntos, podemos modificar estes números. Para isto, contamos com 
sua cooperação.

Contando as gotas
Você sabia que o consumo do ICRJ de janeiro a junho de 2014 foi mais de 45 milhões litros?
Você sabia que o preço por m³ (mil litros) no mês passado foi de R$ 38,71?
Você sabia que o alto consumo de água custou para os cofres do Clube a quantia de R$ 1.770.224,00 de janeiro deste ano até o 
fechamento desta edição?

 A classe Snipe competiu nos 
dia 16, 17 e 18 de maio pela Taça Oc-
tanorm, que neste ano teve o grande 
patrocínio da Assim Saúde e das em-
presas H Camargo, Lemão Snipes, 
Focus Brindes, Nautos, Ocean Blue, 
Bruschetta e Slam.
 Entre os 100 velejadores inscri-
tos, tivemos a participação de atletas 
da Bahia, Natal e São Paulo, além dos 
cariocas. A dupla vencedora era com-
posta pelos baianos Mateus Tavares e 
Jonathan Lherke, do Yatch Clube da 
Bahia. E a velejadora no Clube Naval 
Charitas, Mariana Carneseca, foi a ga-
nhadora de um barco snipe no sorteio 
oferecido pela empresa Lemão Snipes. 
Belo presente! 

XIX TAÇA OCTANORM
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ATIVO R$ PASSIVO R$
Circulante Circulante
Disponibilidades 2.137.944,59 Fornecedores 1.492.562,35
Contas a receber - sócios 3.040.729,10 Adiantamentos para eventos sociais 549.470,40
Outras contas a receber 1.205.701,89 Salários e encargos a pagar 1.880.914,92
Estoques 670.200,36 Impostos e taxas a recolher 671.363,48
Adiantamentos 146.801,64 Outras contas a pagar 81.102,65
Outros ativos circulantes 248.254,07

7.449.631,65 4.675.413,80

Não Circulante Não Circulante
Processos judiciais 3.460.821,59 Provisão para contingências 5.287.931,56

3.460.821,59 5.287.931,56

Investimentos eventuais 112.521,70 Patrimônio Líquido
Investimentos orçados 905.722,80 Patrimônio social 33.603.443,03
Imobilizado 35.188.545,93 Reservas livres 194.167,38

36.206.790,43 Reservas vinculadas 3.277.960,92
Reservas patrimoniais 15.050,62
Superávit/(Déficit) do exercício 63.276,36

37.153.898,31

TOTAL DO ATIVO 47.117.243,67 TOTAL DO PASSIVO 47.117.243,67

RECEITAS R$ DESPESAS R$
Clube 2.697.863,75 Clube 2.565.669,04
Restaurante 1.275.344,39 Restaurante 1.356.585,83
Convés 153.892,39 Convés 141.569,30

TOTAL DAS RECEITAS 4.127.100,53 TOTAL DAS DESPESAS 4.063.824,17

Abril de 2014 1,59 Outubro de 2014
Maio de 2014 Novembro de 2014
Junho de 2014 Dezembro de 2014
Julho de 2014 Janeiro de 2015
Agosto de 2014 Fevereiro de 2015
Setembro de 2014 Março de 2015

ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 33.646.654/0001-46
Balancete Sintético - Abril/14

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

RESULTADO DO EXERCÍCIO ABR/14

R$

CLUBE 132.194,71
RESTAURANTE -81.241,44 
CONVÉS 12.323,09
TOTAL DO MÊS 63.276,36

R$

CLUBE 132.194,71
RESTAURANTE -81.241,44 
CONVÉS 12.323,09
TOTAL DO PERÍODO 63.276,36

ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 33.646.654/0001-46
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO FUNDO SOCIAL

FUNDO SOCIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014

FUNDO SOCIAL ACUMULADO EM 30 DE ABRIL DE 2014
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Viver bem é uma questão de escolha. 
Viva ASSIM.


