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Na capa deste mês, temos o registro do velejador Edu-
ardo Couto em ação no Campeonato Estadual de Laser rea-
lizado no final de junho, onde terminou campeão na classe 
Standard. Ainda neste campeonato, a velejadora Gabriela 
Kidd levou o título de campeã pela classe 4.7, também repre-
sentado o ICRJ.

Com muitas regatas à vela, você vai saber o que acon-
teceu com os casais velejadores na Regata Ele & Ela, celebran-
do o amor em comum ao esporte.  Tivemos também a Regata 
São Pedro com barcos de várias classes competindo juntos e a 
Regata 6 horas da Baía de Guanabara, que reuniu a galerinha 
da classe Optimist na água competindo em revezamento.

Indo para a Subsede de Cabo Frio, registramos o que 
aconteceu durante os três dias de prova do Campeonato Leste 
Brasileiro de Snipe. Foram 32 barcos competindo numa dis-
puta emocionante e de muita amizade entre os velejadores, 
que aproveitaram a boa condição de vento e as confraterniza-
ções após cada regata.

Na EDN, você irá conferir a agitação da Colônia Náu-
tica de Férias que aconteceu na última semana de junho com 
a criançada conhecendo, aproveitando e se divertindo muito 
com as atividades no mar e com as brincadeiras funcionais 
propostas no programa. Pegando onda nos que se interessa-
ram em continuar praticando, a EDN já avisa que está com as 
inscrições abertas para as turmas do segundo semestre.

Para falar um pouco destes cursos e outras novidades, a 
entrevista deste mês será com Ricardo Baggio, o atual Diretor 
da EDN. Ele vai nos contar um pouco dos seus projetos e 
mudanças para melhorar cada vez mais a Escola de Desportos 
Náuticos do Clube.

Finalizando os assuntos da EDN, teremos tudo o que 
aconteceu na Formatura da 82ª turma. Foram 154 formandos 
que contaram com a presença do Paraninfo John Albert King 
e do Patrono Peter Dirk Siemsen na cerimônia de colação de 
grau.

Ainda para a garotada, a Diretoria de Pesca divulga as 
próximas datas das Clínicas de Pesca para os baixinhos que 
tomaram gosto pelo esporte. É para anotar na agenda, dia 23 
de agosto e 14 de dezembro teremos mais pescaria no cais. As 
inscrições já podem ser feitas.

Além disso, temos a classificação após a 2ª Etapa da 
Pesca de Cais do ICRJ. Ainda não temos definido nenhum 
vencedor, pois há muitos empatados nos primeiros lugares. 
Inclusive, no infantil, que bateu o recorde de participação 
com 31 crianças somente nesta etapa. É isso aí garotada!

Na seção do Restaurante, a chef Lorena está prepa-
rando um Dia dos Pais especial. Serão dois almoços, um no 
Salão Star e outro na Pérgula da Piscina, para agradar aos di-
ferentes papais do Clube. Outra novidade será o incremento 
da culinária japonesa no Buffet de frutos do mar no dia 15 
deste mês.

Editorial

 Já no Social, temos a programação do mês rechea-
da. Primeiro, o aniversário de dois anos das palestras Iate 
com Saúde, que já contou com abordagem vários assuntos 
em aproximadamente vinte palestras.

No final do mês, será oferecido o tradicional almo-
ço em homenagem ao Exército Brasileiro e, no dia seguin-
te, a banda The Fevers fará um show na Pérgula da Piscina 
para sócios e seus convidados.  Os convites já estão à ven-
da, corra para garantir o seu lugar.

 Ainda neste mês, começa a valer o fim do “Baila 
Comigo” da programação fixa de eventos do Clube. Após 
avaliação, este evento foi retirado do calendário do ICRJ.

Mudando de assunto, temos alguns avisos para 
você. Depois de um acidente, gostaríamos de lembrá-los 
que é proibido andar de bicicleta e skate no Cais do Clu-
be. O trecho fica compreendido desde a sala da DIRAN 
até a entrada da Piscina. Contamos com a colaboração de 
todos.

Já no mar, pedimos aos comandantes que utilizem 
a estação de rádio ECO-21 para que possamos controlar a 
entrada e saída de embarcações para a segurança de todos. 
Além disso, os profissionais poderão ajudá-los na solução 
de qualquer ocorrência em mar.

No Iate News deste mês, temos o registro da nome-
ação do sócio Spyro Spyrides como o mais recente Con-
selheiro Consultor Vitalício do ICRJ. Ele agora passa a 
integrar um seleto grupo de cinco conselheiros com esta 
honraria.

E, pra fechar com chave de ouro, a coluna Con-
tando Gotas volta com um projeto incrível de reaprovei-
tamento de água através da captação de águas de chuvas. 
Belo exemplo do ICRJ!

Aproveite a leitura!
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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)

Aviso aos Comandantes
A Comissão de Segurança orienta a todos os comandantes de embarcações que saiam do ICRJ 

que avise à estação de rádio do Clube (ECO-21) sobre a sua saída e seu retorno, para que haja um 
controle de tráfego marítimo visando a sua segurança. O operador da sala rádio (ECO–21) está apto 
a ajudá-lo em qualquer situação de emergência.

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
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ENTREVISTA

 O diretor da EDN, Ricardo Baggio, é o nosso entrevistado do 
mês. A seguir, vamos conhecer seus planos e ficar por dentro do que 
está rolando na Escola de Desportos Náuticos do Iate Clube.

ICRJ: O que você pretende fazer 
como Diretor da EDN nos próximos 
dois anos. Quais são seus planos? 

Ricardo: O meu objetivo e grande 
desafio será aumentar o número de 
alunos nos diversos cursos oferecidos 
aos associados do Clube. Focando em 
proporcionar boas oportunidades de 
lazer e, principalmente, atuar na ini-
ciação e/ou capacitação dos jovens 
nas atividades náuticas, em especial 
na vela e na pesca.

ICRJ: Quais melhorias você pre-
tende fazer?

Ricardo: Primeiramente, focare-
mos na divulgação dos cursos ofereci-
dos aproveitando as mídias sociais e o 
site do Clube como um canal rápido 
para interagir com os sócios. Também 
faz parte do nosso projeto, imple-
mentar novas atividades, conforme 
a demanda do quadro social. Como 

exemplo, podemos citar a criação dos 
cursos de: pesca (nível I e II), capaci-
tação e formação de oficiais de regata 
e aperfeiçoamento dos marinheiros 
que trabalham com embarcações de 
sócios. Além disso, na medida do 
possível, é necessário modernizar as 
instalações e renovar alguns equipa-
mentos do departamento.

ICRJ: O que você considera que 
está funcionando e não vai modificar?

Ricardo: Todos os cursos ofereci-
dos funcionam bem, mas precisamos 
aprimorar a comunicação visando 
aumentar a participação dos sócios. 
Contudo, vale ressaltar que os cur-
sos: Fundamental (iniciação nas ati-
vidades náuticas), Optimist (Nível I e 
II) e Laser/Dingue, são os que geram 
maior interesse, com procura mais 
significativa.

ICRJ: Que legado pretende dei-
xar para o Clube?

Ricardo: O maior legado que 
posso deixar para o Clube é formar 
o máximo de sócios nos cursos ofere-
cidos. Tendo em vista que o objetivo 
do ICRJ está voltado para os esportes 
náuticos, quanto mais sócios prati-
cantes de vela e pesca melhor.

Em paralelo, também procuro 
contribuir com a Diretoria de Vela 
em alguns projetos. Vale ressaltar, o 
Projeto de Vela Jovem que estamos 
trabalhando em conjunto, visando 

fortalecer e consolidar a prática da 
Vela no ICRJ.

ICRJ: Nos conte um breve histó-
rico de sua trajetória no Clube.

Ricardo: Quando nasci, meu pai 
já era sócio do Iate e por isso passei 
boa parte da minha infância no Clu-
be. Por grande influência dele, que 
sempre foi apaixonado por Vela, par-
ticipei da segunda turma do curso de 
Optimist da EDN aos nove anos de 
idade, onde me formei e ingressei na 
Flotilha Zé Carioca. 

Participei pouco das atividades da 
flotilha, pois na minha adolescência a 
onda virou a favor do surfe e comecei 
a surfar. Neste período, continuei ve-
lejando nas férias escolares em Angra 
dos Reis de Laser e Oceano, não aban-
donando nunca a caça submarina. 

Quando veio o primeiro “boom” 
do windsurfe, me animei novamente 
com a Vela. Passei a praticar com mais 
frequência, inclusive participando de 
regatas locais. 

Porém, foi em 1986 que voltei a 
me dedicar integralmente a Vela. Na 
classe Laser, velejei por aproximada-
mente 15 anos. Neste período, além 
de participar de regatas, contribuí nas 
atividades administrativas, exercendo 
a função de capitão da Flotilha BL 1 
no ICRJ e como Presidente da Asso-
ciação Brasileira da Classe Laser. Foi 
um período fantástico, pois tive opor-
tunidade de fazer grandes amizades, 
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conhecer toda a costa brasileira e gen-
te de todos os cantos do Brasil. 

Em 1994, fui convidado para au-
xiliar na Diretoria de Vela do Clube. 
Comecei a exercer a função de Asses-
sor da Diretoria de Vela onde fiquei 
até 2008, completando 14 anos na 
mesma função. Após, assumi a Supe-
rintendência da Confederação Brasi-
leira de Vela e Motor. 

Atualmente, continuo trabalhan-
do com o esporte na Confederação, 
porém com novas atribuições. Parti-
cipo, principalmente, de assuntos re-
lativos aos eventos da Confederação 
e na organização da Vela nos Jogos 
Olímpicos Rio 2016. 

Por conta do meu envolvimento 
na parte administrativa do ICRJ e 
da CBVM, as velejadas diminuíram 
bastante, principalmente a partir de 
2000. Sempre que consigo, participo 
das regatas da classe Laser, em espe-
cial na Copa Master, onde reencon-
tro os bons e grandes adversários do 
passado.

Inscrições 
           Abertas

NAVEGAÇÃO:
- Arrais Amador 
- Mestre Amador 
- GPS

AULÃO DE YOGA
O aulão gratuito de yoga, minis-
trado pelo professor Pedro Para-
vyoma, será no dia 30 de agosto 
às 11h.
Obs.: Os interessados no aulão 
deverão entrar em contato com a 
secretaria da EDN, para fazer o 
agendamento.

PISCINA:
- Natação 
(3 a 12 anos) 
- Nado Sincronizado 
(6 a 12 anos)

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

MERGULHO:
Cursos de mergulho básico e avan-
çado.

Já estão abertas as inscrições 
para mais um período de novas 
turmas dos cursos da EDN. Temos 
uma variedade imperdível, tanto 
em níveis básicos quanto avança-
dos. Venha fazer a sua inscrição!

A missão da EDN é desenvol-
ver a mentalidade marítima nos jo-
vens através dos esportes náuticos.

VELA:
‒Fundamental (3 a 4 anos); 
‒Iniciação à vela (5 a 7 anos, de-
pois de ter passado pelo nível fun-
damental); 
‒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.

Dando continuidade à campanha de 
consumo consciente de água no Clube, o 
departamento de manutenção já começou 
a desenvolver um novo projeto com foco 
no reaproveitamento das águas de chuva.

Num levantamento feito por eles, foi 
constatado que a sede do ICRJ dispõe de 
28.000m² de área de telhados, contudo 
não aproveita sequer 1 litro de água de 
chuva. Visando mudar esta triste realidade 
e inserir o Iate Clube na era do consumo 
consciente, está sendo elaborado um pro-
jeto de construção de uma cisterna verti-
cal nos fundos do hangar 6. Deste modo, 
conseguiremos capturar água proveniente 
das chuvas nos telhados do mesmo hangar. 

Este reservatório será projetado com 
capacidade aproximada de  300m³ de ar-
mazenamento que se destinará à lavagem 
de embarcações, pátios e na irrigação dos 
jardins do Clube.

Vale ressaltar que, para cada enchimen-
to desta cisterna o clube deixará de gastar, 
aos valores de hoje, R$ 11.700,00 por mês 
(baseado em preço aproximado do m³ 
pago a CEDAE).

Pedimos ao nosso quadro social que 
envie sugestões e ideias com este objetivo, 
para a Diretoria de Manutenção através do 
e-mail manutenção@icrj.com.br.

Contamos com vocês.

Contando Gotas
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Férias
A Colônia Náutica de Férias foi 

realizada excepcionalmente do dia 24 
ao dia 27 de junho em função dos jogos 
da Copa do Mundo. Mas, nem por isso, 
foi menos animada. Foram quatro dias 
repletos de atividades náuticas e terres-
tres sensacionais que agradou bastante 
a criançada.

O principal objetivo desta colô-
nia foi de estimular e trazer as crianças 
para um contato mais próximo com as 
atividades náuticas, em especial a vela, 
aumentando cada vez mais o interesse 
delas nos cursos básicos de vela da EDN 
e fomentando o dom de novos atletas. 

No mar, contamos com várias 
atividades promovendo experiências 
únicas nos barcos Optimist, Dingue, 
veleiro de oceano de 23 pés e também 
no Windsurf. A garotada também apro-
veitou para experimentar mergulho em 
tanque artificial (acompanhado por 
um instrutor), remo em canoa poliné-
sia, prancha stand up paddle e caiaque. 
Além disso, participaram de pescaria, 
esqui aquático e wakeboard, este último 
só para os maiores de 12 anos.

Em terra, as crianças se diverti-
ram com brincadeiras de quadra, pis-
cina, oficinas de teatro e uma incrível 
escola de circo. Esta última trouxe ma-
labares, perna de pau, tecido suspenso, 
oficina de mágica, slackline e muitas 
outras atrações que aguçaram a cria-
tividade, equilíbrio e imaginação das 
crianças.

Todas estas atividades foram 
acompanhadas por uma equipe de 20 
profissionais, altamente qualificados 
sob a coordenação e supervisão da em-
presa CL VELA. Em todos os dias de 
evento, os seus diretores Cintia Knoth e 

Colônia de
Luiz Evangelista (Lula), acompanharam 
a equipe para garantir o sucesso de cada 
detalhe.

No último dia de colônia, as 
crianças fizeram uma apresentação cir-
cense para seus familiares, que foi reali-
zada no Centro Cultural Gabriel Villela. 
Após, brincaram e se divertiram muito 
com o show da banda Macaco Prego, 
que tocou músicas animadíssimas do 
mundo infantil até o último minuto an-
tes de todos se despedirem de mais uma 
semana divertida de férias.
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82Turma
A formatura da 82ª turma dos cursos da EDN foi 

realizada em duas cerimônias no dia 29 de junho, forman-
do aproximadamente 154 alunos de vários cursos realizados 
neste ano.

Na parte da manhã, foi a vez dos formandos dos 
cursos: fundamental, iniciação à vela, Optimist, natação e 
nado sincronizado colarem grau. A Cerimônia teve o início 
com o Hino Nacional, tocado pela Banda do 1º Distrito 
Naval da Marinha do Brasil, que mais uma vez esteve pre-
sente, oferecendo uma linda apresentação aos formandos.

Em seguida, o diretor da EDN Ricardo Baggio fez 
a abertura da cerimônia falando um pouco sobre a história 
da EDN e da prática de vela no ICRJ. Ele convidou para 
integrar a mesa o Contra-Comodoro Helio Lyra de Aqui-
no Jr., o Vice-Comodoro Dioclecio Dantas de Araujo e o 
Conselheiro Vicente Arruda, que representou o Comodoro 
Paulo Fabiano. Logo em seguida, o Contra-Comodoro fa-
lou um pouco sobre a atual Comodoria e parabenizou os 
formandos.

Na sequência, Ricardo Baggio chamou o jovem Ga-
briel Amorim, orador da turma, que contou histórias diver-

tidíssimas sobre sua trajetória na vela. Ele também entregou 
uma placa em homenagem ao Paraninfo John Albert Spea-
rk King. Ele agradeceu a homenagem e desejou vida longa 
na vela aos jovens formandos. 

Em seguida, a formanda do Curso de Optimist II, 
Luiza Madureira entregou a placa em homenagem ao Pa-
trono Peter Dirk Siemsen. Peter agradeceu a homenagem e 
também desejou aos jovens formandos uma longa trajetória 
no esporte, tanto no lazer quanto em competição.

Já na parte da tarde, a cerimônia de formatura dos 
alunos dos cursos de Laser/Dingue, Oceano, Windsurf e 
Yoga foi realizada no hangar da EDN. Mais uma vez o dire-
tor da EDN fez a abertura do evento e convidou o Capitão 
de Flotilha BL 1 da Classe Laser Edmundo Souto para com-
por a mesa e falar um pouco sobre as atividades da Flotilha.

No final de cada cerimônia realizada foi oferecido um 
lanche para os alunos e seus familiares em comemoração a 
mais uma etapa concluída. Ao final da última cerimônia do 
dia, Ricardo Baggio agradeceu o desempenho da sua equipe 
e realizou um sorteio de cursos e acessórios náuticos para os 
formandos. Parabéns aos formandos da 82ª turma!
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&
No dia 8 de junho, um domin-

go de sol próximo ao Dia dos Namo-
rados, foi realizada a Regata Ele & Ela 
do ICRJ. Esta tradicional regata tem 
um apelo emocional muito forte, pois 
é o momento onde os velejadores tem 
a oportunidade de trazer suas compa-
nheiras de todas as horas para dividir 
a sua paixão pela vela.

Para ajudá-los, as condições de 
mar e vento neste dia estavam muito 
boas, facilitando um pouco a desen-
voltura durante a competição. 

Esta edição teve uma quantida-
de expressiva de barcos participantes. 
Ao todo, foram 55 embarcações na 
raia largando do morro da viúva com 
chegada no ICRJ. 

Após a regata, foi realizada a 
cerimônia de premiação na parte su-
perior do Convés, terminando o dia 
com uma grande confraternização 
entre os casais. 

Ele Ela &Ela Ele

Lars Grael e Renata Grael John King e Cristiana Solberg

Eduardo Penido e Inge Penido Bibi Juetz e Breno Bianchi

Segue abaixo os casais campeões em cada classe:

Casal Classe Clube
Eduardo e Inge Penido Classe Oceano ICRJ

Ronaldo Senfft e Andrea Nicolino Classe J/24 ICB
Jean Claude Schotte e Janete Simões Schotte Classe Ranger 22 ICJG

John King e Cristiana Solberg Classe Hpe ICRJ
Bibi Juetz e Breno Bianchi Classe Snipe ICRJ
Lars Grael e Renata Grael Classe Star ICRJ

Enzo Accioly e Patrícia Classe Velamar 22 PCSF
Guilherme Pereira e Carolina Ribeiro Dingue ICRJ



11vela

Regata São Pedro

6 horas da Baía de Guanabara
No dia 15 de junho foi realizada a Regata 6 horas da Baía de Guanabara do ICRJ. A turma do Optimist par-

ticipou com 24 barcos e 48 velejadores na água, que se revezaram durante as 10 voltas do percurso até completar as 
seis horas que dá nome à 
regata.

No cais, pais, ami-
gos e parentes da garo-
tada puderam acompa-
nhar tudo de pertinho, 
incentivando os atletas e 
registrando cada minu-
to. Na classificação geral 
veterano, a dupla vence-
dora foi a dos velejado-
res Gustavo Abdulclech 
e Rubem dos Santos 
Neto. No estreante, Ga-
briel Konigsfeld e Daniel 
Sacks Fasberg levaram o 
título de campeões.

Pódio da Regata 6 horas da Baía de Guanabara

VELA - AGOSTO 2014

Data Regata Classes
16 Regata Ninotchka Star e Snipe

17 Regata Axel Von Lachmann Star e Snipe

23 Regata Paolo Pirani Star, J/24, HPE e Ranger 22

30 Regata Rei Olav Monotipos

Realizada no percurso em forma de triângulo, com largada do Morro da Viúva, boia montada na Praia de Bota-
fogo e na estátua de São Pedro, na Urca, a regata em homenagem ao santo foi realizada no dia 14 de junho e contou 
com 13 barcos participantes.

Após três voltas no circuito montado, a equipe HH de Haroldo Solberg, Maurício Santa Cruz, Alexandre Muto 
e Mateus terminou a prova em primeiro lugar na classe HPE. Já na Classe Ranger 22, a equipe Malabar de John King, 
Fernando Gioia e Robledo Gioia ficou com o título de campeã. Na classe Finn, o barco Stº Antônio do velejador 
Marco Aurélio Ribeiro terminou a disputa como campeão.
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Campeonato Leste Brasileiro

da Classe Snipe

Da esq. Para dir.: Mateus Tavares e Jonathan Lehrke do YCBahia (2º lugar), Contra-Comodoro Helio Lyra Junior, 
Daniel Seixas e Mario Urban do YCBahia (1º lugar), Breno vieira e Victor Sabino do RYC (4º lugar) e Lucas Swam
e Douglas Gomm do RYC (5º lugar).

O Campeonato Leste Bra-
sileiro da classe Snipe foi realizado 
na subsede de Cabo Frio durante os 
dias 4 a 6 de julho com o patrocínio 
da empresa North Sails. A edição 
desta vez contou com 32 barcos ins-
critos, inclusive de outros lugares, 
como por exemplo, Bahia, Santos, 
Ilhabela, Aracaju e Espírito Santo.

A competição foi disputada 
na raia da Praia do Forte e duran-
te os três dias tivemos muito vento 
com grandes disputas na água. Ao 
fi nal das seis regatas, os baianos Má-
rio Urban e seu proeiro Daniel Sei-
xas sagraram-se campeões após uma 
bela disputa com seus conterrâneos 
Mateus Tavares e Jonathan Lehrke.

Após cada etapa, as confra-
ternizações entre os participantes 
foram realizadas com muito chur-
rasco e feijoada, além de sorteio 
com vários brindes.

Foto:
Daniel Claro

Foto:
Daniel Claro

vela
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O Campeonato Estadual da classe Laser rolou nos 
dias 19 a 22 de junho. Nos dois primeiros dias, tivemos 
boas condições de vento e muitas disputas emocionantes 
entre os 33 barcos inscritos na prova. Nos dois últimos 
dias, as regatas ocorreram sob forte chuva e com a maré 
vazando, mas nada que tirasse o brilho do campeonato.

Somente após as oito regatas concluídas na classe 
Laser Std., o velejador Eduardo Couto, mais conhecido 
como “magriça”, levou o troféu de campeão estadual repre-

Campeonato Estadual da

Classe Laser
sentando o ICRJ. Além dele, o segundo e terceiro lugares 
também fi caram com velejadores do Clube, são eles: João 
Pedro H. S. de Oliveira e Gustavo Corrêa Nascimento, res-
pectivamente.

Já a classe 4.7, teve seis regatas realizadas. Dentre 
as 14 velejadoras inscritas, a velejadora Gabriella Kidd, a 
única representante do ICRJ, foi quem levou o título de 
campeã. Parabéns aos vencedores!

Mais fotos podem ser conferidas no site: www.icrj.com.br

vela
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2ª EtapaPesca de Cais

INFANTIL
PESCADOR 1ª ETAPA 2ª ETAPA DESCARTE TOTAL COLOCAÇÃO
Beni Andrade 100,5050 0,0000 0,0000 100,5050 1º

João Wakigawa 0,0000 100,5050 0,0000 100,5050 1º
Ian Aparecido 99,4950 0,0000 0,0000 99,4950 3º
Lucas Baumeier 0,0000 99,4950 0,0000 99,4950 3º

A 2ª etapa do Torneio Anual de Pesca de Cais foi re-
alizada no dia 6 de julho na sede do Clube, mais especifica-
mente no Píer dos Namorados. O domingo de pescaria, em 
pleno inverno carioca, mais parecia verão com o céu azul e 
muito calor.

A novidade desta etapa foi a estreia do novo horá-
rio da pescaria infantil. A partir de agora, a criançada toma 
conta do cais das 12h às 13h30min e os adultos das 14h às 

JUVENIL
PESCADOR 1ª ETAPA 2ª ETAPA DESCARTE TOTAL COLOCAÇÃO
Yuri Gjorup 100,5050 100,5050 100,5050 100,5050 1º
Nicolas Silva 99,4950 99,4950 99,4950 99,4950 2º
Flávio Reis 99,4950 98,4851 95,4560 98,4851 3º

FEMININO
PESCADOR 1ª ETAPA 2ª ETAPA DESCARTE TOTAL COLOCAÇÃO
Marcia Mira 97,4753 100,5050 97,4753 100,5050 1º

IzadoraLupetina 100,5050 0,0000 0,0000 100,5050 2º
Vera Ruiz 99,4950 98,4851 98,4851 99,4950 3º

Lúcia Pedrosa 98,4851 99,4950 98,4851 99,4950 3º

MASCULINO
PESCADOR 1ª ETAPA 2ª ETAPA DESCARTE TOTAL COLOCAÇÃO

Rodrigo Sacco 98,4851 100,5050 98,4851 100,5050 1º
Mario Gorjup 100,5050 92,4278 92,4278 100,5050 2º
Emídio Sacco 99,4950 94,4465 94,4465 99,4950 3º
Carlos Alberto

Andrade 92,4278 99,4950 92,4278 99,4950 3º

MASTER
PESCADOR 1ª ETAPA 2ª ETAPA DESCARTE TOTAL COLOCAÇÃO

LorisLupetina 100,5050 99,4950 99,4950 100,5050 1º
Eduardo Elias 99,4950 100,5050 99,4950 100,5050 1º
IstvanKasznar 98,4851 98,4851 98,4851 98,4851 3º

17h. Já estamos programando para o próximo ano um horá-
rio ainda mais apropriado para a criançada.

Tivemos uma participação maior dos pequenos nesta 
etapa em comparação à primeira, o que dá indícios de que 
estamos trilhando o caminho certo. Desta vez foram 31 pes-
cadores mirins, que liberaram 356 peixes no dia. Já os 24 
adultos inscritos na competição liberaram 491 peixes. Confi-
ra o resultado acumulado abaixo:
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2ª e 3ª Clínicas de Pesca 
Preparem-se para muita pescaria! Já estão de-

finidas as datas das próximas Clínicas de Pesca do 
ICRJ. Para que a garotada não perca o ritmo da pes-
caria, o projeto continua no dia 23 de agosto e 14 
de dezembro. 

A Clínica acontece sempre das 9h às 10h com 
a parte teórica na EDN e a parte prática no Píer dos 
Namorados das 10h30min às 11h30min. Após a 
pescaria, serviremos o tradicional lanche para a ga-
rotada. Inscrevam-se na secretaria da EDN e na Di-
retoria de Pesca. 

Clínicas 
de Pesca

Mais detalhes no site www.pescaicrj.com

1º colocado na segunda etapa - Infantil - João Wakigawa

2ª etapa da pesca de cais

2º colocado na segunda etapa - Infantil - Lucas Baumeier

Pedro Ribeiro e Maria Clara Soares
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Neste mês, o programa Iate 
com Saúde, coordenado pelo Asses-
sor da Comodoria para Assuntos do 
Departamento Médico, Dr. Armando 
Filardi, completará dois anos de ativi-
dades no Clube. 

Com o objetivo de trazer mais 
informação aos sócios do Iate Clube 
sobre cuidados relacionados à saúde 
e algumas doenças de maneira sim-

2 Anos de
Iate com SaúdeIate com Saúde

ples e objetiva, são 
realizadas palestras 
mensais com médicos de áreas espe-
cíficas e de prestígio profissional. Se-
gundo Dr. Filardi, “o desejo principal 
do projeto é divulgar assuntos de saúde 
aos nossos amigos do Clube. A pessoa 
informada tem mais condições de ven-
cer dificuldades que possam acontecer 
em sua vida”.

Ao longo destes dois anos, já 
foram realizados quase vinte eventos 
sobre vários assuntos. As palestras são 
gratuitas tanto para o quadro social, 
quanto para o Clube. Pois, não há ca-
chê para nenhum palestrante que já 
esteve presente nas edições realizadas. 

O coordenador ainda acrescen-
ta que é importante aprender sempre 

algo novo dentro de suas possibilida-
des e que o cérebro deve ser desafiado 
todos os dias.

Apesar do alto nível de conhe-
cimento técnico e relevância dos pa-
lestrantes na área médica, as palestras 
ainda não têm alcançado o sucesso de 
público desejado. A frequência dos 
associados nas edições mensais ainda 
está aquém do que se espera para o 
projeto. 

Para o restante deste ano, Dr. 
Filardi afirma que as palestras mensais 
irão continuar acontecendo, abordan-
do temas da maior importância ao 
quadro social e esperando que a pre-
sença do associado seja cada vez maior.

Dr. Armando Filardi
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MÚSICA CLÁSSICA E CINE CULT

CINEMA -  Todas as quartas, sextas e sábados às 20h 
e domingos às 17h,  Centro Cultural Gabriel Villela.

DISCO LASER - Todo último domingo do mês, às 17h, 
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. 

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.

14

RECREAÇÃO INFANTIL

Show ao vivo da Banda “The Fevers” 
Na Pérgula da Piscina, às 20h.23

Almoço em homenagem ao Exército Brasileiro “Pela passa-
gem do Dia do Soldado” Em frente ao Hangar 3, às 12h 30min.

22

Cine Cult - “Madame Bovary”- França. Século XIX
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.21

Música Clássica
quinta-feira - CCGV, às 20h.
Música no Museu - CCGV, às 20h
“Duo Sanches Botelho - Do Barroco ao Contemporâneo”.

social

Aviso
A partir deste mês, o evento “Baila Comigo” está 

suspenso da programação social fixa do Clube devido à re-
estruturação interna que está sendo realizada. Contamos 
com a compreensão de todos.

Aviso

12 Iate com Saúde  “Tratamento cirúrgico da obesidade. 
Mitos da cirurgia bariátrica”- terça-feira - CCGV, às 20h.
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CLARA SCHUMANN
DIA: 01/08 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Malik Zidi, Martina Gedeck, 
Pascal Greggory, 2008(Alemanha), 105min 
– Drama. (14 anos)

O filme “Clara Schumann” reconstitui o mais 
famoso triângulo amoroso da História da Mú-
sica em 1850. Clara e Robert Schumann se 
mudam para Dusseldorf, conhecem o compo-
sitor Brahms, que se apaixona por Clara. Ela 
é uma brilhante pianista que eclipsou sua car-
reira de compositora para difundir a obra do 
marido. O filme como reconstituição de época 
é um impecável roteiro apaixonante.

ATÉ O FIM
DIA: 02/08 – SÁBADO
ELENCO: Robert Redford, 2014(EUA), 
106min – Aventura.(12 anos)

Um navegador expe-
riente está viajando pelo 
Oceano Pacífico, quando 
seu veleiro é parcialmen-
te destruído em uma co-
lisão com um contêiner. 
Ele consegue remendar 
o casco, mas tem que lu-
tar contra as tormentas e 
tubarões para sobreviver. 
Conta apenas com ma-

pas e com as correntes marítimas para evitar 
a possibilidade de morte iminente. Robert 
Redford dá um show de atuação...

O GÂNGSTER
DIA: 03/08 – DOMINGO
ELENCO: Russell Crowe, Denzel Washing-
ton, Chiwetel Ejiofor, 2008(EUA), 147min 
– Drama Policial.

O impacto da Guerra do Vietnã nos EUA é 
avassalador e a corrupção policial em Nova 
York é gigantesca. A máfia trafica livremente. 
Neste contexto aparece Frank Lucas, apren-
diz de bandido do maior líder negro do pós-
-guerra, que aproveita a morte de seu mentor 
para assumir a liderança do tráfico em Nova 
York, já que vende um produto mais puro e 
mais barato. Lucas logo torna-se uma cele-
bridade na cidade, superando seus concor-
rentes no mercado em que atua. Alguém vai 
persegui-lo.

PODER PARANORMAL
DIA: 06/08 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Robert De Niro, Sigourney We-
aver, 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...

COMER, REZAR, AMAR
DIA: 08/08 – SERTA-FEIRA
ELENCO: Julia Roberts,  Javier Bardem, 
2010(EUA), 140min – Drama.(14 anos)

Elizabeth descobre que sempre teve proble-
mas nos seus relacionamentos amorosos. Um 
dia, ela larga tudo e decide viver novas expe-
riências em lugares diferentes por um ano in-
teiro. Embarca para a Índia, Itália e Bali, para 
se reencontrar numa grande viagem de auto-
conhecimento. (Além de nos mostrar lugares 
lindos, Julia está mais bela do que nunca). 

OS BELOS DIAS
DIA: 09/08 – SÁBADO
ELENCO: Fanny Ardant,  Laurent Lafit-
te,  Patrick Chesnais, 2013(França), 95min 
– Romance. (14 anos)

Quando decide de aposentar, Caroline não 
sabe muito bem como ocupar o tempo vago. 
Ela pensa em viajar e conhecer novas pessoas. 
Na sua busca acaba encontrando um jovem 
com quem inicia um romance, apesar da 
diferença de idade. Caroline é casada, e seu 
marido Philippe vai fazer o que for necessário 
para recuperar a mulher. A atuação do casal 
está maravilhosa.

O BARATO DE GRACE
DIA: 10/08 – DOMINGO
ELENCO: Brenda Blethyn,  Craig Fergu-
son, Tchéky Karyo, 2000(Inglaterra), 98min 
– Comédia Policial. (12 anos).

Grace está em sérios apuros financeiros desde 
que o marido se matou deixando-a cheia de 

dívidas. Arriscada a perder a casa que herdou 
de sua família, Grace por ser uma hábil jardi-
neira, decide aceitar de seu empregado uma 
proposta insólita: que ela cuide em suas estu-
fas várias mudas de maconha para que juntos 
possam revender a plantação para traficantes 
locais perigosos. Como sempre as comédias 
inglesas são únicas.

O PLANO PERFEITO
DIA: 13/08 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Diane Kruger E Dany Boon, 
2012 (França), 105 min – Comédia.

A família de Isabela todo casamento acaba 
em divórcio. Como ela pretende que seu 
casamento seja para sempre, bola um plano 
quase impossível que vai levá-la da África a 
Moscou quebrando totalmente sua vida ro-
tineira super confortável que ela imaginava 
ter com o noivo. Isabela descobre o que nem 
sempre o amor chega como se quer..

MÚSICA CLÁSSICA
DIA: 14/08 - QUINTA-FEIRA

ENTRE IRMÃOS
DIA: 15/08 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Jake Gyllenhaal,  Tobey Magui-
re,  Natalie Portman, 2009 (EUA), 105min 
– Drama. (12anos)

Sam Cahill é um fuzi-
leiro naval casado com 
Grace. Seu irmão caçula 
Tommy é um andarilho 
que saiu da cadeia re-
centemente. Em sua pri-
meira noite de liberdade 
provoca a família duran-
te um jantar na casa dos 
pais. Logo em seguida, 
Sam é enviado de volta 
ao Afeganistão. O heli-

cóptero em que está cai nas montanhas e ele 
não é encontrado. A família fica em choque. 
Tommy resolve assumir a responsabilidade 
por sua cunhada e sobrinhas. Só que Sam 
não está morto.

BALZAC E A COSTUREIRINHA CHI-
NESA
DIA: 16/08 – SÁBADO
ELENCO: Zhou Xun,  Kun Chen,  Liu Ye, 

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA - AGOSTO
Quartas, sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcelos
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2002(França, China), 116min – Drama. 
(14anos). (A PEDIDOS).

Luo e Ma são dois jovens que vivem na Chi-
na comandada por Mao Tsé-Tung. São vistos 
como inimigos do povo, devido seus pais se-
rem médicos, considerados burgueses. Luo e 
Ma são encaminhados a um “campo de reedu-
cação” no Tibet. Os livros são queimados, mas 
o violino fi ca, pois eles alegam que Mozart 
compunha para o Presidente Mao. Conhecem 
uma costureirinha por quem ambos se encan-
tam e que lhes revela um precioso segredo: que 
os livros de Victor Hugo e Balzac, estão sendo 
abandonados no campo. Eles decidem roubar 
os livros.

VATEL - UM BANQUETE PARA O REI
DIA: 17/08 - DOMINGO
ELENCO: Gérard Depardieu, Julian Sands, Ti-
mothy Spall, 1999 (Inglaterra,  França , Bélgica), 
117min – Drama Histórico.(12 anos).

No norte da França, o 
Príncipe de Condé, en-
terrado em dívidas, pla-
neja uma solução para 
livrar a ele e a toda a pro-
víncia de dívidas. Para 
isso, ele convida o rei 
Luis XIV para um fi nal 
de semana. Se o Príncipe 
conseguir cair nas gra-

ças do rei, os cofres reais se abrirão e toda a 
região será salva do desastre econômico. Só 
François Vatel poderá preparar um banquete 
suntuoso e ao mesmo tempo distrair a corte. 
E encontrar um amor.

UM NOVO AMOR
DIA: 20/08 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Andy Garcia, Vera Farmiga, 2013 
(EUA), 100min – Romance.

Edith conhece Jorge quando os dois vão levar 
os fi lhos à faculdade que cursarão em breve. 
Cansados das atitudes diferentes deles, os 
pais resolvem explorar o campus juntos e aca-
bam se conhecendo. Descontraídos e livres 
de problemas familiares, este encontro deve 
vir a ser um achado para uma nova paixão.

MADAME BOVARI
CINE CULT
DIA: 21/08 – QUINTA-FEIRA
França. Século XIX

Emma Bovary, fi lha de um camponês, casa-
-se com o médico da região visando ascender 
socialmente. Ávida leitora de romances sen-
timentais, ela se frustra com a mediocridade 
do marido e com a monotonia da vida de ca-

cinema
sada. Claude Chabrol dirigiu o fi lme unindo 
belamente o romance ao fi lme.

DOIS DIAS EM PARIS
DIA: 22/08 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Adam Goldberg,  Julie Del-
py, Daniel Brühl, 2007(França, Alemanha), 
96min – Comédia Romântica. (14 anos).

Para a fotógrafa francesa Marion e o designer de 
interiores americano Jack, as férias na Europa 
acaba não saindo como o esperado. A primeira 
parada é em Veneza, onde ele tem problemas 
com a comida local. Quando decide voltar para 
Nova York ela prefere ir para Paris onde nasceu 
e fatalmente encontrará vários ex-namorados. 
Desesperado de ciúme, Jack decide que o me-
lhor para o casal é voltar para casa e descobrir o 
verdadeiro signifi cado do amor.

TRAPAÇA
DIA: 23/08 – SÁBADO
ELENCO: Christian Bale,  Bradley Coo-
per,  Amy Adams, 2013(EUA), 138min – 
Comédia Dramática/Suspense. (14anos).

Irving é um grande trapaceiro que trabalha 
junto com a sócia e amante Sydney. Ambos 
são forçados a colaborar com um agente do 
FBI, infi ltrando-se no mundo da máfi a. Ao 
mesmo tempo, o trio se envolve na política 
do país, através do perigoso candidato Car-
mine Polito. Os planos serão interrompidos 
com a chegada da mulher de Irving que 
muda as regras do jogo.

MAGNÓLIA
(PALESTRANTE)
DIA: 24/08 – SÁBADO
ELENCO: Tom Cruise,  William H. 
Macy, Julianne Moore, 2000(EUA), 184min 
– Drama. (12 anos).

Um dos grandes fi lmes 
na trajetória de Phi-
lip Seymour Hoff man, 
morto em fevereiro des-
te ano. “Magnólia” reú-
ne vários grandes atores, 
além de Tom Cruise e 
Julianne Moore. Eles 
interpretam personagens 
que aparentemente não 
se conhecem, mas terão 
suas histórias interliga-

das. Ganhou o Urso de Ouro em Berlim em 
2000.

PASSAGEM PARA A VIDA
DIA: 27/08 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Donald Sutherland e Larry Mul-
len Jr., 2013 (EUA), 99min – Drama.

Um criminoso chega a uma pequena cidade 
para roubar o banco achando que será muito 
fácil. Mas, quando encontra seu velho pro-
fessor de poesia aposentado, seus planos mu-
dam e uma inesperada amizade surge nova-
mente entre os dois que vão rever suas vidas 
repletas de sonhos não realizados.

WALT NOS BASTIDORES DE MARY 
POPPINS 
DIA: 29/08 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Tom Hanks, Emma Th ompson, 
2014(EUA), 120min – Biografi a, Drama, 
Comédia.

Walt nos Bastidores de 
Mary Poppins é um ba-
seado em fatos reais, que 
mostra como foi a pro-
dução deste clássico em 
1964. A batalha entre 
Walt Disney e a escri-
tora Pamela L. Travers 
durou 14 anos, pois ela 
se negava a vender os di-
reitos para adaptação no 

cinema. Finalmente ele consegue, mas Pamela 
odiou o resultado fi nal e o proibiu de adaptar a 
sequência de sua obra de oito livros publicados 
sobre Mary Poppins.

O FILHO DA NOIVA
DIA: 30/08 – SÁBADO
ELENCO: Ricardo Darín,  Norma Alean-
dro, Héctor Alterio, 2002(Espanha, Argenti-
na), 120min – Comédia Dramática. (12 anos)
(A PEDIDOS).

Aos 42 anos, Rafael Belvedere está em crise 
por trabalhar demais. Boa parte de seu tempo 
é gasto no restaurante fundado por seu pai, 
mas sem nunca conseguir escapar da sombra 
dele. Rafael raramente visita sua mãe Norma, 
que está perdendo a memória. Sua ex-esposa 
o acusa de abandonar ao fi lho e sua atual 
namorada sempre lhe exige atenção. Rafael 
sofre um ataque cardíaco, e reencontra seu 
amigo de infância que o ajuda a reconstruir 
seu passado e viver o presente.

DISCO LASER
DIA: 31/08 - DOMINGO

Fred Astaire e Cyd Charisse dançam neste exu-
berante musical americano com a belíssima 
música de Cole Poter. Em 1957 ela se reuniu 
com Astaire nesta versão cinematográfi ca de 
Silk Stockings. Esta história mostra Cyd como 
uma comunista nos EUA em busca de colegas 
russos que não estão se comportando bem em 
Nova York. Um romance estará no ar.

Walt nos Bastidores de 

Walt Disney e a escri-
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O Dia dos Pais no Iate vai ser comemorado em dose dupla para agradar aos 
diferentes tipos de pais. 

O churrasco de domingo será mais que especial no próximo dia dez. 
Seguindo o modelo utilizado na festa junina, o churrasco será montado na 
Piscina, das 12h às 17h, com cortes feitos na hora de carnes nobres sele-
cionadas, servidas em Buff et.

Para acompanhar teremos uma excelente variedade de an-
tepastos, saladas e guarnições para deixar a refeição mais sa-
borosa. Além disso, serviremos a tradicional sobremesa de 
banana assada na brasa com canela e açúcar e sorvete de 
creme. O valor será de R$ 90,00 por pessoa, e as bebidas 
serão comandadas à parte. 

No Restaurante Star, teremos o caprichado Buff et 
dominical com sobremesas incluídas ao valor de R$ 80,00 
por pessoa. Os papais sócios do Clube que trouxerem a 
família para comemorar o dia no ICRJ ganharão uma 
taça de licor para fechar a refeição com chave de ouro.

Ou seja, opções não faltarão. Então corra para fa-
zer a sua reserva no escritório do restaurante ou através 
do telefone 3223-7200 ramal 2148.

EM DOSE DUPLAEM DOSE DUPLA
Comemoração

      Novidade
Japonesa

No dia 15 de agosto, dia do tradicional Buff et de 
frutos do mar que é servido todas as sextas-feiras, teremos 
uma novidade para movimentar ainda mais o restaurante 
do Clube. 

A culinária japonesa incrementará o delicioso Buff et 
juntamente com os pratos de Cavaquinha, Haddock, Ca-
marão, Salmão, Ostras, entre outras delícias sempre muito 
fresquinhas.

Para lembrar, o valor por pessoa é de R$ 80,00 e as bebidas serão 
cobradas à parte.

Japonesa      Novidade
Japonesa      Novidade

A culinária japonesa incrementará o delicioso Buff et 

marão, Salmão, Ostras, entre outras delícias sempre muito 

Para lembrar, o valor por pessoa é de R$ 80,00 e as bebidas serão 

      Novidade 
Japonesa
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 Com base no estatuto do ICRJ, no dia 28 de março, 
o sócio Spyro Spyrides foi nomeado Conselheiro Consultor 
vitalício, após ter completado cerca de 40 anos como conse-
lheiro eleito pelo quadro social.

Dentre outras atividades, Spyro Spyrides exerceu no 
Iate todos os cargos da mesa diretora do Conselho Delibera-
tivo durante todo este tempo como associado. Fora da mesa 
do Conselho Deliberativo, foi eleito em duas gestões como 
Contra-Comodoro e Vice-Comodoro. E também exerceu 
cargos em diversas diretorias e Comissões

Nos esportes, foi praticante de vela e de pesca de oce-
ano atuando como comandante na lancha “kaliméra” e no 
veleiro “kykatan”. Por sua dedicação e estímulo aos espor-
tes náuticos, Spyro criou, produziu e apresentou o primeiro 
programa náutico na Rádio Imprensa em nove de setembro 
de 1994. Ainda no Clube, criou as Gincanas Náuticas do 
Iate Clube, bem como a Regata 6 horas de vela na Baía de 
Guanabara.

Ele é o quinto conselheiro a receber este mérito no 
ICRJ. Com isso, se reúne ao grupo formado por Darke de 
Mattos, Octávio Reis, Jorge Carneiro e Samuel Ruben Israel.

Conselheiro Consultor VitalícioConselheiro Consultor Vitalício

Lamentamos o atropelamento de um só-
cio ocorrido no mês passado por uma bicicleta e 
aproveitamos para lembrar a todos os associados 
que é terminantemente proibido andar de bicicle-
ta e skate na pista que beira o Cais (da entrada da 
Piscina até o Diran), conforme avisos no local. 
O Clube preza pelo bem estar dos associados em 
suas dependências.

LembreteLembrete
Spyro Spyrides e Ruben Marcio Dinard
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ICRJ - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 33.646.654/0001-46

Balancete Sintético - Maio/14

ATIVO R$ PASSIVO R$

Circulante Circulante

Disponibilidades 2.058.105,24 Fornecedores 1.445.815,58 

Contas a receber - sócios 3.189.720,12 Adiantamentos para eventos sociais 672.602,37 

Outras contas a receber 1.322.907,69 Salários e encargos a pagar 2.125.780,98 

Estoques 628.655,83 Impostos e taxas a recolher 692.559,57 

Adiantamentos 131.044,74 Outras contas a pagar 105.603,75 

Outros ativos circulantes 260.187,09 

7.590.620,71 5.042.362,25 

Não Circulante Não Circulante

Processos judiciais 3.704.053,29 Provisão para contingências 5.512.833,26 

3.704.053,29 5.512.833,26 

Investimentos eventuais 163.634,55 Patrimônio Líquido

Investimentos orçados 912.050,84 Patrimônio social 33.656.582,56 

Imobilizado 35.188.545,93 Reservas livres 142.485,55 

36.264.231,32 Reservas vinculadas 3.365.673,69 

Reservas patrimoniais 15.206,66 

Superávit/(Déficit) do exercício -176.238,65 

37.003.709,81 

TOTAL DO ATIVO 47.558.905,32 TOTAL DO PASSIVO 47.558.905,32 

RESULTADO ACUMULADO - ABR A MAI/14

RECEITAS R$ DESPESAS R$

Clube 5.484.129,10 Clube 5.376.575,44 

Restaurante 2.403.237,59 Restaurante 2.694.099,93 

Convés 337.227,25 Convés 330.157,22 

TOTAL DAS RECEITAS 8.224.593,94 TOTAL DAS DESPESAS 8.400.832,59 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

Abril de 2014 1,59 Outubro de 2014

Maio de 2014 1,51 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
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