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A criançada dominou a nossa 
capa do mês. A festa em comemoração 
ao Dia das Crianças movimentou e em-
polgou os baixinhos do Clube. Neste 
ano o tema foi “O Grande Circo”, que 
trouxe muitas atividades lúdicas e apre-
sentações circenses interativas, que con-
quistou até os adultos.

O evento Noite Sertaneja, com 
o cantor mineiro Betin e o tradicional 
churrasco gaúcho do Sr. Albérico, agra-
dou bastante ao público presente. Além 
deles, outros eventos como o jantar 
da Associação Brasileira de Imprensa 
de Mídia Eletrônica do Rio de Janeiro 
(ABIME) e o tradicional almoço em ho-
menagem à Aeronáutica também movi-
mentaram os salões do Clube. 

Para este mês não deixar a de-
sejar, teremos um show para sacudir o 
esqueleto no melhor estilo fl ashback. Os 
Golden Boys se apresentarão na Piscina 
no próximo dia 22 com seus hits que 
fazem sucesso até hoje. E, mudando de 
ritmo, teremos a quinta edição do “No-
ches de Buenos Aires” com o melhor 
do tango argentino. Para garantir sua 
presença basta adquirir os convites na 
Gerência Social. Por falar em convites, 
já está aberto o período de venda para o 
Réveillon Petra 2015 no ICRJ.

A Escola de Desportos Náuticos 
vai realizar a formatura da Turma 83 e 
de outros cursos nos dias 8 e 9 de no-
vembro. Como sempre acontece, haverá 
cerimônia no sábado e no domingo, esta 

Editorial
última com a participação da Banda do 
1º Distrito Naval.

Você também vai conferir a par-
ceria com a Escola Alemã, onde o Di-
retor Ricardo Baggio e a empresa CL 
Vela estiveram presentes para difundir 
os cursos oferecidos para os jovens.

No Bilhar, serão realizados tor-
neios das categorias Feminino, Ouro e 
Prata masculinho, que acontecerão em 
semanas seguidas, a partir da segunda 
semana deste mês. 

A Secretaria começou a comer-
cializar o adesivo de identifi cação para 
veículos aos associados que desejarem 
tal identifi cação ou trocar o seu antigo. 
Já a Divulgação, convida a todos para 
curtirem a fanpage do ICRJ no Face-
book. Assim você fi ca por dentro do 
que está acontecendo no seu Clube em 
primeira mão.

No Restaurante, a chef Lorena 
ministrará uma aula gourmet para os 
sócios que desejarem conhecer um pou-
co mais da arte da culinária para receber 
convidados e surpreendê-los com gosto-
suras.

Na parte da Vela, teremos notí-
cias da Regata Alberto Ravazzano, com 
a vitória do Contra-Comodoro Helio 
Lyra Jr. e seu proeiro Pedro Ramalhete 
na Snipe e Lars Grael e Antônio Morei-
ra na classe Star.

No Campeonato Estadual de 
HPE, tivemos participação de 15 bar-
cos com os principais velejadores da ca-

tegoria. No 1º lugar do pódio fi cou o 
barco MOTU, do timoneiro John King 
e tripulação composta por Fred Barro-
zo, Fernando Gioia e Eduardo de Souza 
Campos. 

Além dessas regatas, ainda tive-
mos a Copa Inverno de monotipos e 
Copa Jorge Zarif  com bons ventos e 
regatas disputadas.

Já na Pesca, teremos o resultado 
da 5ª etapa da Pesca de Cais que acon-
teceu juntamente com a parte prática 
da 3ª Clínica de Pesca para as crianças. 
Você verá como foi o divertido Torneio 
Ele & Ela com as duplas mistas dispu-
tando no Cais. 

Ainda sobre o departamento de 
Pesca, você vai conferir como foi a Fes-
ta de Premiação dos Torneios de Pesca 
Costeira e Open 25 no Salão Nobre que 
reuniu os pescadores do ICRJ. 

O entrevistado desta edição é o 
Diretor de Sede Jorge Matheus de Lima, 
que conta um pouco do desafi o que é 
administrar um setor tão complexo. 
Ainda sobre a Sede, mês passado a equi-
pe de jardinagem acompanhou a poda 
dos coqueiros da Belém-Brasília por 
uma empresa especializada.

Aproveite a leitura!
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ENTREVISTA

 O entrevistado deste mês é o Diretor de Sede Jorge Matheus de 
Lima, que conta um pouquinho da sua primeira experiência adminis-
trativa no Clube, seus planos e objetivos para o período de seu mandato.

ICRJ: O que já realizou nesses sete 
meses de Comodoria?
Jorge Matheus: Neste princípio, esta-
mos trabalhando na melhoria da ges-
tão, na renovação dos principais con-
tratos de prestação de serviços geridos 
pela Sede e no desenvolvimento do 
nosso pessoal. Como resultado deste 
trabalho, pretendemos estabelecer um 
conjunto de procedimentos para me-
lhorar o controle e a qualidade destes 
serviços, que irá se refletir no dia a dia 
do clube, ao menor custo possível.
Quanto ao pessoal da Sede, pretende-
mos neste período manter um progra-
ma de desenvolvimento profissional, 
com treinamento “on job” e externo.

ICRJ: Quais melhorias pretende fa-
zer como Diretor de Sede até o final 
de seu mandato. Quais são seus pla-
nos?
Jorge Matheus: Desenvolver e aprimo-
rar os princípios de governança apli-
cáveis ao nosso Clube, visando uma 
maior integração entre as suas diversas 
áreas. Isto é fundamental para aumen-
tar a eficiência da administração e ele-
var o nível dos serviços oferecidos aos 
sócios. Buscamos a integração entre 

todas as áreas do clube para aumentar 
esta sinergia entre suas ações. 
 De momento, buscamos a 
melhoria da gestão e a recuperação e/
ou manutenção das áreas diretamen-
te ligadas a Sede, tais como: seguran-
ça, limpeza, sinuca, piscina, carteado, 
sauna e outros. Além disto, procura-
mos aprimorar o relacionamento com 
nossos prestadores de serviços, visando 
o desenvolvimento de um relaciona-
mento mais proveitoso entre as partes, 
com a constante melhoria dos serviços 
prestados ao Clube.

ICRJ: O que você considera que está 
funcionando e não vai modificar?
Jorge Matheus: Todas as atividades sob 
responsabilidade da Sede devem bus-
car o atendimento e contentamento 
dos associados. Sob esta premissa, te-
mos encarado nossas tarefas com total 
dedicação. Isto significa que não pode-
mos nos acomodar, ou seja, tudo que 
funciona deve melhorar se não fica ul-
trapassado.
ICRJ: - Que legado pretende deixar 
para o Clube?
Jorge Matheus: Espero deixar a Sede 
com suas atividades em dia, com pro-

cedimentos internos solidificados e 
com um pessoal apto a continuar aten-
dendo meu sucessor com eficiência, 
presteza e motivação, condições que 
considero fundamentais para o sucesso 
de qualquer administrador.

ICRJ: E um breve histórico de sua 
trajetória no ICRJ como esportista e 
administrativamente.
Jorge Matheus: Comecei minha ligação 
como mar ainda pequeno, pescando 
no Jardim de Alah e depois nas pedras 
do Arpoador, com caniço de bambú. 
Depois parti para a caça/pesca subma-
rina por volta dos meus quatorze anos. 
Sempre mergulhei em Angra dos Reis, 
onde tinha casa e, eventualmente, nas 
águas frias e férteis de Cabo Frio.
 Entrei para o quadro social em 
1999 e já tinha parentes e diversos ami-
gos sócios do Clube. Antes de assumir 
a função de Diretor da Sede, nunca 
havia participado da sua administração 
ou exercido qualquer cargo eletivo.
 Minhas atividades esportivas 
“oficiais” se iniciaram com meu ami-
go Helio Nehrer, que me convidou 
para fazer parte da tripulação do “KEE 
KEE”. Participamos de diversas regatas 
e passeios onde aprendi, não a velejar, 
mas a participar de um apaixonante es-
porte de equipe.
 Paralelamente, os queridos 
Tito Villarejo e Alberto Dumourtout, 
meus “padrinhos” da pesca, me leva-
ram a conhecer a pesca oceânica e foi 
o início de uma paixão que tenho até 
hoje. Depois deste início, não parei 
mais, disputando campeonatos em mi-
nha lancha ou na equipe dos amigos 
que aqui fiz. A estes meus agradeci-
mentos!
 Atualmente, mantenho uma 
lancha na Subsede de Cabo Frio e a uso 
para pescar naquelas águas em compa-
nhia de minha mulher e dos amigos, o 
que espero continuar fazendo enquan-
to for possível!
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Jorge Zariff

 Nos dias 06 e 07 de setem-
bro, 64 barcos disputaram a Copa 
Inverno do ICRJ nas classes 420, 
Dingue, Finn, HPE 25 , J24, Laser 
(Rad. e Std.), RS:X , Snipe, Vela-
mar 22 e Veleiros 23. Na raia, mais 
de 100 velejadores competiram em 
quatro regatas realizadas em dois 
dias de prova com ventos de inten-
sidade média e boas condições de 
mar. O resultado completo você 
confere no site www.icrj.com.br.

 O Campeonato Estadual de 
HPE foi realizado em dois finais de 
semana: nos dias 27 e 28 de setem-
bro e nos dias 04 e 05 de outubro. 
Tivemos 15 barcos competindo com 
os principais velejadores da categoria, 
que aproveitaram o evento para trei-
nar para o Campeonato Brasileiro.
 Foram realizadas dez regatas 
com excelentes condições de vento, 
que favoreceu belas disputas na raia. 
Quem levou o título de campeão foi 
o barco MOTU do timoneiro John 
King e tripulação composta por Fred 
Barrozo, Fernando Gioia e Eduardo 
de Souza Campos, representando o 
ICRJ.
 Em segundo lugar, ficou o 
barco Atrevido do Yatch Club Ilha-
bela timoneado por Fabio Bocciarelli 
e, em terceiro lugar, o barco Carioca 
Fiote timoneado pelo Roberto Mar-
tins, também representando o ICRJ.

ESTADUAL
HPE

Copa Inverno - 1º lugar no Laser - Eduardo Couto

CopA 
INVERNo

CopA 
INVERNo

1º Lugar - Barco MOTU -  Campeonato EstaduaL de HPE
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 A competição que leva o 
nome de um dos grandes nomes 
da Vela brasileira, também conheci-
do pelo apelido Guga, teve em sua 
trajetória especial destaque na classe 
Finn, na qual representou o Brasil 
em dois Jogos Olímpicos (Los Ange-
les 1984 e de Seul 1988) e em outros 
Campeonatos Mundiais.
 Ele era um velejador com-
pleto, pois além de ser um grande 
atleta das classes Monotipos, tam-
bém tinha uma grande formação 
marinheira. Desde criança, Zariff 
participava das regatas de veleiros de 
oceano no barco do pai, que outrora 
eram realizadas em mar aberto e ti-
nham longa duração.
 Nesta edição realizada nos 
dias 13 e 14 de setembro, a Copa 
teve apenas sete barcos na raia, dos 
quais dois eram da classe Star e cinco 
da classe Finn. Com boas condições 
de vento durante os dois dias, foram 
realizadas quatro regatas em um final 
de semana de boas velejadas. 

COPAJorge Zariff

 Copa Jorge Zarif - Classe Star - Alessandro Pascolato e Henry Boenig
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VELA - NOVEMBRO 2014

Data Regata Classes
31/10, 01 e 02 45º Circuito Rio Oceano

05 a 08 Cameponato Sulamericano 49er (e FX)

08 a 09 Taça Amizade HPE, J/24, R 22, Laser e Finn

11 a 14 Campeonato Intergalático 49er (e FX)

15 Regata Proeiro 470, 420 e Dingue

15 e 16 Taça Royal Thames Star

20 e 23 Campeonato 7º Distrito Star

28, 29 e 30 Campeonato Estadual J/24 e Finn

 Taça 
Alberto 
 Neste ano, a Taça Alberto Ra-
vazzano, tradicional regata da classe 
Star, teve a inclusão da classe Snipe na 
competição. Realizada nos dias 4 e 5 
de outubro, a regata contou com 20 
barcos inscritos, sendo 16 deles Snipe 
e 4 Star. Os bons ventos da Baía de 
Guanabara consagrou a dupla cam-
peã composta pelo Contra-Comodo-
ro Helio Lyra Jr. e seu proeiro Pedro 
Ramalhete na Snipe. Já na classe Star, 
mais uma vez brilhou a estrela de Lars 
Grael e Antônio Moreira. Parabéns 
aos velejadores campeões.

Ravazzano

Helio Lyra Jr. e Pedro Ramalhete na Snipe

Lars Grael e Antônio Moreira na Star
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pesca

 O mês de outubro começou 
com a Diretoria de Pesca premiando 
os vencedores dos Torneios de Pesca 
Costeira e Open 25. Na noite do dia 
02 do mês passado, muita festa e en-
trega de troféus deixou o Salão Nobre 
lotado de pescadores vitoriosos.
 Além dos pentacampeonatos 
da Pisces na Costeira, e da Release no 
Open 25, também foram entregues 
prêmios a outros destaques como por 
exemplo: o peixe mais pesado da Cos-
teira, um Tubarão Mako de 129,5kg 
capturado por Luiz Carlos Bulhões; a 
conquista da 1ª colocação dentre as 
embarcações até 32 pés pela equipe 
Ponta Firme, também na costeira; a 
vitória da equipe juvenil Futuro da 
Pesca na Classe Evolving do Open 
25; as conquistas do troféu Onda 
Azul e Torneio Challeng no Open 25 
pela equipe Guess; aos recordistas da 
temporada; entre outros. 
 Ressaltamos também a enor-
me fartura de materiais sorteados en-
tre os presentes, grande parte devido 
aos colaboradores e parceiros que es-
tiveram conosco. Confi ra alguns dos 
premiados nas fotos a seguir:

1º Lugar geral - Costeira - Vice-Comodoro entrega prêmio para Equipe Pisces

1º Lugar geral - Open 25 -  Marcos Coelho entrega prêmio para Equipe Release

2º Lugar geral - Costeira - Fernando Filho entrega prêmio para equipe Fish Finder 2º Lugar geral - Open 25 -  Daisy, Monique, Nicole e Patrick Argalti 
entregam o prêmio para Equipe Guess
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1º lugar - Costeira - melhor de 32 pés - Alex Gjourp entrega prêmio para 
Equipe Ponta Firme

Vice-Presidente do Conselho Deliberativo entrega prêmio para Luiz Carlos 
Bulhões pelo Tubarão Mako  de 129,500 Kg capturado

2º Lugar Classe Envolving - Open 25 - Reinaldo Silva entrega prêmio para 
Equipe Bambu - Dolce Vita

2º lugar - Costeira - melhor de 32 pés - Silvio Oliveira entrega prêmio para 
Equipe Fish Finder

1º lugar Classe Envolving - Open 25 - Carlos Domingues entrega prêmio para 
equipe Futuro da Pesca

Vice-Presidente do Conselho Deliberativo entrega os prêmios 
aos recordistas da temporada.
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 No dia 13 de setembro, o Pier dos Namorados ficou 
movimentado pelos apaixonados pela pesca com a realização da 
3ª Clínica de Pesca do ICRJ e a 5ª Etapa do Torneio Anual de 
Pesca de Cais. 
 Na parte da manhã, após a aula teórica na EDN, a 
criançada foi para o Cais praticar o conhecimento aprendido na 
Clínica, simultaneamente participando da 5ª etapa da Pesca de 
Cais. O professor Marcelo Coelho acompanhou de perto a atua-
ção dos alunos que estiveram presentes.
 Já na parte da tarde, foram os adultos que marcaram 
presença na última etapa do Torneio Anual de Pesca de Cais. É 
importantíssimo frisar que, todos os peixes capturados são devi-
damente anotados e devolvidos ao mar com vida, fazendo com 
que o esporte mantenha a sua sustentabilidade.
 Por fim, é com muita alegria que a Diretoria de Pesca 
informa os números de participantes nas etapas do campeonato. 
Foram 50 crianças e 29 adultos disputando, um número extre-
mamente significativo e que pretendemos que aumente no pró-
ximo ano.
 A tabela da classificação completa e outros detalhes do 
Torneio você encontra no site http://www.pescaicrj.com.
 Segue ao lado os primeiros lugares na classificação geral:

CLíNICA E pESCA DE CAIS

3ª clínica de pesca- Da esquerda para a direita Maria Eduarda Di Paoli, Maria 
Fernanda Pontes, Luiza Graça, Marcelo Coelho (instrutor) e Gabriel Teixeira

Participantes da 5ª etapa da Pesca de Cais
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PESCA - NOVEMBRO 2014

Data Torneio Local
01 17º Torneio Marlin do Rio de Janeiro - 3ª Etapa ICRJ

22 52º Torneio  Peixes de Bico  & 13º Torneio Anual de  
Peixes de Oceâno - 1ª Etapa ICRJ

29 52º Torneio  Peixes de Bico  & 13º Torneio Anual de  
Peixes de Oceâno - 2ª Etapa ICRJ

 Dia 20 de setembro tivemos 
o tradicional Torneio Ele & Ela de 
Pesca de Cais do ICRJ.  Numa tarde 
de céu nublado com muitos ventos, a 
competição formada por duplas mis-
tas movimentou o Cais do Clube. 
 Os campeões do torneio fo-
ram Loris e Izadora Lupetina.  Além 
de ter ganho o torneio, Loris levou o 
“Troféu Avental” por ter sido o pesca-
dor que capturou menos peixes que 
seu par. Isadora pescou o peixe mais 
pesado do dia, um Baiacu Espinho de 
715g. 
 Eduardo Elias e Caroline Bar-
ros foram os vice-campeões, e João 
Carlos Kasnar e Vera Ruiz ficaram 
em 3º lugar. Em 4º lugar geral, Lydia 
Andrade ainda levou o “Troféu Mala 
Sem Alça”por ter sido a pescadora 
que pescou menos peixe que seu par, 
Carlos Alberto Andrade.

Torneio ELE & ELA
pesca

3º lugar Torneio Ele & Ela2º lugar Torneio Ele & Ela1º lugar Torneio Ele & Ela
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 O Dia das Crianças neste ano com a temática de Circo foi um 

sucesso.  O Circo Popeye se transformou num espaço de muita diversão 

e confraternização entre a garotada e seus familiares no último dia 12 de 

outubro.  
 No parquinho, vários grupos acabaram fazendo piquenique na 

grama, já outros acompanhavam as apresentações dos recreadores, mas a 

grande maioria dos baixinhos só quis mesmo brincar.  

 Uma das atrações preferidas dos menores foi a brincadeira com 

bolinhas de sabão. Já os mais crescidinhos adoraram a interatividade na 

apresentação de equilíbrio e coordenação motora. Enfim, diversão foi o 

que não faltou no dia especialmente dedicado a elas.

Dia de CircoDia de Circo
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 Na noite do dia 27 de setem-
bro, a Pérgula da Piscina virou pal-
co para o show do sertanejo Betin. O 
cantor mineiro animou o público com 
uma seleção de canções sertanejas desde 
as clássicas de Chitãozinho e Xororó até 
os novos hits do sertanejo universitário 
de Michel Teló.
 Para completar o clima de fes-
ta, tivemos um típico churrasco gaúcho 
sob o comando do Sr. Albérico. Após 
o show, o DJ manteve a pista de dança 
animada com uma seleção de músicas 
dos anos 70, 80 e 90 até de às 00h30. 
O Presidente do Conselho Deliberati-
vo Ruben Dinard e sua esposa Sandra 
Dinard e a Vice-Presidente do Conse-
lho Joisete Del Vecchio prestigiaram o 
evento.

no ICRJNoite Seteneja
social
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 O 1° encontro da Associação Brasileira de Imprensa de 
Mídia Eletrônica do Rio De Janeiro (ABIME-RJ) foi realizado 
no Salão Marlin Azul do ICRJ em 19 de setembro. No evento, 
tivemos a posse da diretoria composta por Loreci Duque Estra-
da e suas fi lhas Kelly e Karina Duque Estrada, que também são 
associadas do Clube, e Vera Covas.
 Na noite, também foram entregues alguns prêmios aos 
convidados. Dentre eles, o “Amigos da ABIME” para o Como-
doro Paulo Fabiano e o “Internacional da Mulher” para sua espo-
sa Maria de Lourdes Fabiano. Como eles não puderam compa-
recer no dia, a Vice-Presidente do Conselho Deliberativo Joisete 
Del Vecchio recebeu a homenagem representando o casal.
 Além do Iate Clube, o evento contou com o patrocínio 
do Copacabana Praia Hotel e do jornal O Posto 6 e apoio de 
vários colaboradores.

ABIME
Jantar da

 A quinta edição do evento “Noches de 
Buenos Aires” acontecerá no próximo dia 08 de 
novembro, às 20h, no Salão Marlin Azul. Dan-
çarinos das companhias Zarate Tango, 
Tango Show, Banda Tango Club 
e Núcleo Rio Tango farão uma 
apresentação tipicamente porte-
nha para o público carioca.
 Os convites ainda estão 
sendo vendidos na Gerência 
Social ao valor de R$ 50,00 
(sócios) e R$ 70,00 (convi-
dado de sócio). Aproveite!

¡Tango!
 Já começaram as vendas antecipa-
das no site do evento e na loja Café Pe-
trópolis, no Shopping Rio Sul, para o 
Réveillon Petra 2015 no Iate Clube. Vale 
lembrar que todos os sócios tem desconto 
no valor do convite. Garanta o seu! Mais 
informações no site: 

Reveillon 
no ICRJ
Reveillon 
no ICRJ

www.reveillonpetra.com.br

çarinos das companhias Zarate Tango, 
Tango Show, Banda Tango Club 
e Núcleo Rio Tango farão uma 
apresentação tipicamente porte-
nha para o público carioca.
 Os convites ainda estão 
sendo vendidos na Gerência 
Social ao valor de R$ 50,00 
(sócios) e R$ 70,00 (convi-
dado de sócio). Aproveite!
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 Vem aí mais um show que 
promete lotar a Piscina do ICRJ. 
O grupo musical Golden Boys se 
apresentará no dia 22 deste mês, a 
partir das 20h, na Pérgula da Pisci-
na. O DJ Tiny também estará pre-
sente trazendo o melhor do Flash-
back para agitar a pista de dança. 
 Se você ainda não com-
prou, garanta já seu convite na 
Gerência Social. 

Convites:
Sócio: R$100,00
Convidado de Sócio: R$120,00
Alimentos e bebidas à parte.

GoLDEN BoYS
social

Depois do The Fevers, vem aí...

 No dia 8 de outubro, o Iate Clube realizou mais 
um almoço em homenagem à Força Aérea Brasileira 
pela comemoração do Dia do Aviador, celebrado em 
23 de outubro. Representando a entidade, o Major Bri-
gadeiro do Ar Raul Botelho do III COMAR 
esteve presente e discursou para os convida-
dos sobre a Aeronáutica no Brasil.
 Representando o ICRJ, o Diretor Ju-
rídico Marcio Donnici proferiu algumas pala-
vras e, logo após, o Comodoro Paulo Fabiano 
entregou uma réplica do navio Atlantic para o 
Major Raul Botelho e recebeu uma placa e um 
livro como presentes de cortesia.

FABhomegeada
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Fixa

pRoGRAMAÇÃo SoCIAL

Novembro

CINEMA -  Todas as quartas, sextas e sábados às 20h 
e domingos às 17h,  Centro Cultural Gabriel Villela.
MÚSICA CLÁSSICA (DVD) -  Toda segunda quinta-feira do mês,
 às 20h,  no Centro Cultural Gabriel Villela.
CINE CULT -  Toda terceira quinta-feira do mês, às 20h,  
no 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. 
NOITE DANÇANTE – Todas as terças-feiras, às 19h30, no Salão 
470. Música ao vivo com o tecladista Paulo Sá.
MÚSICA AO VIVO - com o pianista Artur Barreiros.
Todas as sextas-feiras, das 19h30 às 23h, no Restaurante Star. 
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.

RECREAÇÃO INFANTIL

08

Aula de Gastronomia - Recebendo com Charme
Salão 470, das 19h às 21h. Inscrições na Gerência Social.

11 Bazar de Natal do Refazer 
Salão Marlin Azul, das 12h às 20h.

06

Iate com Saúde 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

Show de Tango Noches de Buenos Aires
Salão Marlin Azul, às 20h.

18

Cine Cult - “A bela ditadora”
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.20

Música no Museu - “Duo Harold Emert, oboé e Ana Brandão, piano ” 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

14

Show dos GOLDEN BOYS 
Pérgula da Piscina, às 20h.22

social

Bazar de Natal da ABBR
Salão Marlin Azul, das 12h às 20h.25
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A missão da EDN é desenvolver a mentalidade 
marítima aos jovens por meio dos esportes náuticos. 

NAVEGAÇÃO:
- Arrais Amador, Mestre Amador, GPS

PISCINA:
- Natação: 3 a 12 anos
- Nado Sincronizado: 6 a 12 anos. 

VEM REMAR!
Pacotes com aulas de Stand up Paddle.
Aulão gratuito para iniciantes no dia 
23 de novembro.

MERGULHO:
Cursos de mergulho do recreacional ao 
Instrutor

VELA:
- Fundamental 
- Iniciação à vela
- Oceano J24: de 3ª a 6ª feira 
(Manhã ou Tarde)
Aulas Particulares de 3ª a 6ª feira
- Optmist
- Laser/Dingue: A partir de 14 anos; 
- Windsurf: A partir de 10 anos. 

AULAS DE yOGA
- 2ª, 4ª e 6ª feira, das 08h30 às 09h40
- 4ª e 6ª feira, das 06h30 às 07h45
- 2ª e 4ª, das 19h30 às 20h45
- Aulão gratuito
Ministrado pelo professor Pedro Paravyoma, 
dia 29/11, às 11h na pérgula da piscina.

Obs.: Os interessados nos aulões deve-
rão entrar em contato com a secretaria da 
EDN, para fazer o agendamento.

edn

 Em mais uma iniciativa para 
fomentar a prática da vela no Iate 
Clube do Rio de Janeiro, a Escola 
de Desportos Náuticos firmou 
uma parceria com a Escola Alemã 
Corcovado para divulgar os cursos 
de vela oferecidos para os jovens. 
Essa parceria foi possível através da 
constatação da presença recorrente 
de alunos e ex-alunos da Escola 
Alemã nos cursos da EDN e também 
competindo pelo ICRJ.  Em alguns 
casos, chegamos a ter turmas inteiras 
formadas somente por alunos da EAC. 
 Diante desse fato, o Diretor 
da EDN Ricardo Baggio juntamente 
com a empresa CL VELA, decidiram 
formalizar esta parceria e atuar dentro 
da escola. Durante a semana dos dias 
8 a 12 de setembro, Luiz Evangelista 
(Lula) e Henrique Sauerbronn da CL 
VELA realizaram palestras para alunos 
da faixa etária de 10 a 15 anos sobre 
os diversos cursos oferecidos. Segundo 
Ricardo Baggio, esta iniciativa tam-
bém deverá ser ampliada para outras 
escolas. 

Além
Muros

 Mais uma turma de novos ve-
lejadores vão se formar nos próximos 
dias 08 e 09 de novembro. No sábado, 
a cerimônia será dos formandos dos 
cursos de windsurfe, Laser/Dingue en-
tre outros, às 14h, em frente à EDN.
 No domingo, dia 09 de no-
vembro, será a formatura da Turma 83 
do curso de Optimist e outros cursos 
às 11h, em frente ao Cais da Bandei-
ra. Contaremos com a apresentação da 
banda de música do 1º Distrito Naval. 
Venha prestigiar também!

Formatura dos 
cursos da vela
Formatura dos 
cursos da vela
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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

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

ACADEMIA CoRpo LASER - ICRJ
Horário de Funcionamento:
2ª à 6ª feira - 6h às 22h
Sábado - 8h às 14h

Modalidades e Programação:

Ginástica

Musculação

Personal Training

sede
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O BALÃO BRANCO
DIA: 01/11 - Sábado
ELENCO: Aida Mohammadkhani, Mohsen 
Kafili, Fereshteh Sadr Orfani, 1995 (Irã), 
87min – Comédia Dramática. 

Na véspera do ano novo Iraniano a meni-
na Razieh sonha em comprar um peixinho 
dourado que, depois implorar muito, conse-
gue que sua mãe lhe dê o dinheiro. Mas, ela 
acaba perdendo a quantia no percurso até a 
loja. Com isso, o que seria uma simples com-
pra transforma-se em uma viagem cheia de 
obstáculos. Este filme marca a estreia do pri-
meiro grande diretor de cinema do chamado 
Neo-Realismo Iraniano. É uma obra humana 
e singular, inesquecível.

O CACHORRO
DIA: 02/11 - Domingo
ELENCO: Diversos artistas, 2004 (Argenti-
na), 97min – Comédia Dramática (12anos).

Juan trabalhou em um posto de gasolina na 
Patagônia durante 20 anos que foi compra-
do por novos donos fazendo Juan perder 
seu emprego. Tenta sobreviver de uma velha 
paixão (confeccionar facas com cabos artesa-
nais), mas não tem sorte. Com a idade, fica 
ainda mais difícil conseguir outro emprego. 
Ao realizar um biscate para uma senhora ido-
sa, ele recebe um cachorro como pagamento 
e sua sorte logo começa a mudar... Prêmios: 
Festivais de Toronto e de San Sebastián.

SERIADO
CRIME  E CASTIGO
DIA: 05/11 – Quarta-
-feira

Esta aclamada adapta-
ção da BBC de “Crime e 
Castigo” permanece fiel 
ao clássico romance de 

Fiódor Dostoiévski. Situado em São Peters-
burgo, na segunda metade do século XIX, o 
“thriller” psicológico conta a história de um 
jovem assassino desesperado, preso na teia de 
sua própria culpa. John Simm interpretando 
Rascholnikov, o ator dá vida a um dos mais 
famosos personagens da literatura russa. Este 

seriado é único pela montagem, pelos atores 
e pelos prêmios recebidos.

O PSIÓLOGO – O DOUTOR ESTÁ 
FORA
DIA: 07/11 - Sexta-feira
ELENCO: Kevin Spacey, Dallas Roberts, 
2009(EUA), 104min – Drama((16anos).

Henry Carter é o psicólogo das estrelas de 
Hollywood. Famoso, ele é o autor de alguns 
best-sellers, incluindo um livro sobre a fe-
licidade, que ele não vive. Após a morte de 
sua esposa, Henry se automedica, bebe e usa 
maconha. Desiludido, sua esperança de sal-
vação talvez seja sua primeira paciente fora 
de Hollywood, Jemma, uma garota proble-
mática que não aceita a morte da mãe. Este é 
um filme em que Kevin Spacey faz um ótimo 
trabalho perdendo sua fé e sua habilidade de 
ajudar os pacientes.

O ÚLTIMO CONCERTO
DIA: 08/11 - Sábado
ELENCO: Catherine Keener, Christopher 
Walken, Philip Seymour Hoffman, 2014 
(EUA), 105min – Drama.

Um dos membros de um dos quartetos de 
cordas mais famoso do mundo é diagnosti-
cado com doença de Parkinson. Com o futu-
ro do grupo em perigo, os quatro preparam 
sua última apresentação, trazendo à tona os 
amores e desafetos criados em 25 anos de 
parceria.

ACONTECE NAS 
MELHORES FAMÍ-
LIAS
DIA: 09/11 - Domingo
ELENCO: Bernadet-
te Peters, Kirk Douglas, 
Michael Douglas, 2003 
(EUA), 109min – Comé-
dia Dramática (14anos).

Pela primeira vez Michael e Kirk Douglas estão 
juntos no cinema. Como pai, filho e marido,  
Alex (Michael) está sempre no meio de confli-
tos tentando não cometer os erros de seus pais. 
Ao mesmo tempo, tenta corrigir os erros que 

ele inevitavelmente passou para seus próprios 
filhos. Neste filme, Cameron Douglas (filho de 
Michael) começa sua carreira no cinema com 
grande autoconfiança. O filme é ótimo!

SERIADO - CRIME CASTIGO
DIA: 12/10 – Quarta-feira

Esta aclamada adaptação da BBC de “Crime 
e Castigo” permanece fiel ao clássico roman-
ce de Fiódor Dostoiévski. Situado em São Pe-
tersburgo, na segunda metade do século XIX, 
o “thriller” psicológico conta a história de um 
jovem assassino desesperado, preso na teia de 
sua própria culpa. John Simm interpretando 
Rascholnikov, o ator dá vida a um dos mais 
famosos personagens da literatura russa. Este 
seriado é único pela montagem, pelos atores 
e pelos prêmios recebidos.

ANDREA BOCELLI
(Música clássica) 
DIA: 13/11 – Quinta-feira

Após um acidente na cabeça, ele começou a 
perder lentamente a visão aos 12 anos de ida-
de. Já rapaz, estudou engenharia durante um 
ano, mas acabou desistindo. Logo a seguir, 
participou de um importante concurso de 
novos talentos na Itália e foi brilhantemen-
te escolhido por Luciano Pavarotti. Daí em 
diante, construiu uma carreira ascendente de 
muito sucesso.

BETTy FISHER E OUTRAS HISTÓRIAS
DIA: 14/11 - Sexta-feira
ELENCO: Sandrine Kiberlain, Nicole Gar-
cia, Mathilde Seigner, 2001 (França), 98min 
– Drama (14anos).

De luto após a morte de seu filho Joseph, a 
romancista Betty Fisher entra em depressão. 
Na esperança de amenizar a profunda tristeza 
da filha, a avó do menino rapta um menino 
chamado José, para substituir a criança mor-
ta. Mesmo sabendo que é errado, Betty aceita 
José como seu novo filho enquanto a mãe 
legítima também procura pelo seu “filho”. 
Alguns criminosos vão aparecer na história. 
O filme é baseado em fatos reais.

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

Colaboradora: Maria Thereza Barcelos
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NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
(Palestrante)
DIA: 15/11 – Sábado

Primeiro longa-metragem do conhecido ator 
cômico mexicano, Eugenio Derbez, que atua 
também no papel principal neste filme sobre 
um problema de paternidade - algo sempre 
bem aceito no mundo latino. Esta obra de 
2013 bateu todos os recordes de bilheteria no 
México e na colônia hispânica dos Estados 
Unidos.

O ENIGMA CHINÊS
(Palestrante)
DIA: 16/11 – Domingo

Com um ótimo elenco, a movimentada 
comédia dramática (mais comédia do que 
drama) faz uso preciso da mais desenvolvida 
técnica cinematográfica. Abordando o “green 
card” como tema, apesar de bastante usado 
em outros filmes, ele ganha uma versão inse-
rida em uma teia de relacionamentos comple-
xos. Ele ainda aborda o choque cultural entre 
os Estados Unidos, França e Ásia, de maneira 
ágil e consegue aprofundar as ações, apesar da 
crítica internacional apontar clichês. 

RICKy
DIA: 19/11 - Quarta-feira
ELENCO: Alexandra Lamy, Sergi López, 
Mélusine Mayance, 2008 (França), 90min – 
Comédia Dramática/Fantasia.

Katie é apenas uma mulher comum que tra-
balha em uma fábrica e luta para cuidar de 
sua pequena filha. Quando conhece Paco, 
um homem comum, algo mágico acontece e 
eles se apaixonam. Do amor dos dois surge 
outro milagre: um bebê extraordinário cha-
mado Ricky que trará para o filme um ele-
mento fantástico. Asas... 

ASSASSINATO NO EXPRESSO ORIENTE
(Cine Cult)
DIA: 20/11 - Quinta-feira
ELENCO: Inúmeros atores, 1974 (EUA), 
120min – Suspense (14anos).

O inspetor belga Hercule Pairot tenta desven-
dar um intrigante caso de assassinato a bordo 
do “Expresso Oriente”. As coisas se compli-
cam quando o detetive descobre que a vítima 
era o sequestrador e assassino do famoso bebê 
dos Lindbergh e que todos os passageiros têm 
um segredo a esconder. Baseado na obra de 
Agatha Christie, um extraordinário desfile de 

cinema
astros consagrados com atuações inesquecíveis 
num filme de requintada direção de arte e de 
roteiro empolgante. Candidato a seis OSCAR 
ganhou apenas um para Ingrid Bergman.

AS INVASÕES BÁRBARAS
DIA: 21/11 – Sexta-feira
ELENCO: Rémy Girard, Stéphane Rousse-
au, Louise Portal, 2002 (França e Canadá), 
99min – Comédia (12anos).

Considerado um dos melhores filmes de 
2003, “As Invasões Bárbaras” é um filme raro, 
especial e emocionante e, sem ser piegas, é ao 
mesmo tempo moderno. O diretor Denys 
Arcand promove o reencontro dos amigos de 
“O Declínio do Império Americano” realiza-
do por ele dezoito anos antes.

IRMÃOS DE SANGUE
DIA: 22/11 - Sábado
ELENCO: Edward Norton, Lucy DeVito, 
Kent Jude Bernard, 2009(EUA), 105min – 
Comédia Dramática, Suspense (16anos).

Bill e Brady Kincaid são gêmeos idênticos, 
mas levam vidas bem diferentes. Um deles é 
professor de filosofia, enquanto o outro é tra-
ficante de drogas. Quando o professor é con-
fundido com seu irmão, ele passa a ser per-
seguido por várias gangues do narcotráfico 
que desejam vê-lo morto. Somente Edward 
Norton para fazer tão bem um papel duplo.

7 CAJAS
(Palestrante)
DIA: 23/11 – Domingo
ELENCO: Celso Franco, Victor Sosa, Lali 
Gonzalez, 2012 (Paraguai) – 110 min -  
Ação/ Suspense

Victor é um carregador do Mercado 4, uma 
espécie de feira livre e camelódromo em As-
sunção. Ele deseja comprar em celular com 
câmera e para isso aceita uma encomenda 
de levar as sete caixas para fora do mercado. 
Durante o trajeto, sua vida se transforma em 
uma perseguição envolvendo policiais e gan-
ges de carregadores rivais. É o maior sucesso 
de bilheteria da história do Paraguai.

IRRESISTIVEL PAIXÃO
DIA: 26/11 – Quarta-feira
ELENCO: George Cloo-
ney, Jennifer Lopez, 1999 
(EUA), 120min – Roman-
ce/Ação (14anos).

O bem sucedido ladrão de bancos Jack Foly 
acaba roubando uma coisa mais preciosa que 
dinheiro ao deixar a prisão... o coração de 
Karen. Uma mulher sexy, esperta e dedicada 
agente federal. Jack está disposto a fazer o seu 
último golpe, casar-se com ela e, em segui-
da, levar uma vida dentro da lei. Mas Karen 
sempre fez as escolhas corretas em sua vida...  

ADORÁVEL JÚLIA
DIA: 28/11 – Sexta-feira 
ELENCO: Annette Bening, Jeremy Irons, 
2005 (Inglaterra, Canadá), 105min – Ro-
mance (14anos).

Londres, 1938. Julia Lambert é uma vetera-
na atriz de teatro, com ares de diva, bonita, 
talentosa e famosa. Apesar de tudo aparente-
mente estar perfeito, Julia está descontente, 
achando sua vida um tédio. Até que aparece 
Tom, um jovem audacioso e fã para assediá-
-la... Após ser enganada por seu jovem aman-
te e traída pelo marido, ela dá a volta por 
cima usando os palcos para executar uma 
vingança. É um filme maravilhoso.

APRENDENDO A AMAR
DIA: 29/11 - Sábado
ELENCO: Til Schweiger, Nora Tschirner, 
2007 (Alemanha), 116 min - Romance 
(14anos).

Ludo é um fútil repórter sensacionalista que 
vive em Berlim onde sua rotina diária é espio-
nar a vida de celebridades e conquistar mulhe-
res. Quando Ludo e seu fotógrafo estão disfar-
çados em uma festa de noivado, quebram por 
acidente o “domo” de vidro da casa caindo en-
cima do bolo da noiva. Condenado a prestar 
serviço comunitário, ele encontra sua vizinha 
Anna trabalhando em uma creche. Por ela, ele 
vai descobrir o valor das coisas que realmente 
importam, o verdadeiro amor.

BALET LA FILLE MAL GARDÉ
(Disco Laser)
DIA: 30/11 - Domingo
ELENCO: Lesley Collier, Michael Coleman, 
Brian Shaw, 100min.

Gravado em 1981 pelo The Royal Ope-
ra House apresenta o espetáculo LA FILLE 
MAL GARDÉE dirigido por Norman Mor-
rice e com bailarinos Lesley Collier, Michael 
Coleman, Brian Shaw, Leslie Edwards e Garry 
Grant. O ballet conta a história Lise que quer 
se casar com Colas um rico fazendeiro. Acon-
tece que a mãe tem outros planos para a filha.  
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No dia 06 de novembro, a chef 
Lorena estará ministrando uma 
aula prática de gastronomia com 
o tema “Recebendo com charme”.  
O menu é composto por receitas 
de fácil preparo, mas com um 
sabor excepcional que irá encantar 
seus convidados. A aula acontecerá 
no Salão 470 das 19h às 21h ao 
investimento de R$ 50,00. Como 
as vagas são limitadas, entre agora 
em contato com a Gerência Social-
para garantir sua vaga. O telefone 
é 3223-7200 ramal 2120. Para dar 
água na boca, olhe no quadro ao 
lado que você vai aprender:

Aula deGastronomia
CANAPÉS
Batatinhas recheadas com cream 
cheese e bacon, bombom de queijo 
de cabra com uva verde e nozes, 
mini wrap de parma com rúcula

ENTRADA
Ceviche de peixe ao perfume thai

PRATO PRINCIPAL
Penne ao Siciliano com Camarões

SOBREMESA
Sopa de Frutas Refrescante com 
Calda de Capim Limão
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Você sabia que o Iate Clube está presente no Facebook 
ofi cialmente através de uma fanpage da rede social? Então acesse: 
www.facebook.com/iateclubedoriodejaneiro e clique em “curtir” 
para fi car sabendo tudo o que está acontecendo no Clube.

Fanpage ICRJ

Desde o mês passado, a secre-
taria colocou à disposição dos 
sócios a compra do adesivo de 
identifi cação com número do 
título do ICRJ para veículos 
ao valor de R$ 2,00 cada. Sua 
utilização é somente para fi ns 
de identifi cação visual, não 
substituindo o cartão de esta-
cionamento. Mas, se desejar 
trocar o seu, aproveite!

Adesivos de 
IDENTIFICAÇÃo

Fanpage ICRJ
 No dia 14 de outubro, a 
Jardinagem do Clube realizou a 
poda dos coqueiros da Rua Be-
lém-Brasília. A interdição foi fei-
ta corretamente e os equipamen-
tos de segurança estavam ok.

Aparando 
os coqueiros

 A partir da segunda se-
mana de novembro, será realiza-
do o Torneio Feminino e as 3ªs 
Etapas das classes Prata e Ouro 
masculino no bilhar. Confi ra a 
programação no mural do salão 
do bilhar e nos murais da Divul-
gação pelo Clube.

BILHAR
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