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Chegamos ao final de mais um 
ano. Passou muito rápido, mas alguns 
acontecimentos marcaram 2014, 
como por exemplo, a mudança de 
Comodoria, Copa do Mundo, novos 
Conselheiros, Eleições, atletas se des-
tacando no cenário internacional, es-
cassez de água no país e agenda social 
movimentada no Clube. Desejamos 
que ano que vem seja melhor e que 
tenhamos mais vitórias dos nossos es-
portistas nos campeonatos que virão.

 Neste mês, nossa capa é dedi-
cada à melhor dupla de velejadoras de 
2014, segundo a Federação Interna-
cional de Vela (ISAF), Martine Grael 
e Kahena Kunze. Com um ano cheio 
de vitórias em diversas competições, 
elas fecharam o ano com o maior 
prêmio da Vela mundial. O ICRJ pa-
rabeniza às atletas pelas conquistas e 
deseja bons ventos vindouros.

 Ainda na Vela, teremos outra 
notícia de boa classificação do veleja-
dor de Optimist, Gustavo Abdulkle-
ch no campeonato mundial da classe. 
Na subsede de Cabo Frio, foi realiza-
do o Campeonato Estadual da clas-
se Star com a dobradinha da família 
Grael no pódio. Fechando a seção de 
Vela, você terá notícias do Brasileiro 
de HPE, com a vitória do barco Rela-
xa, representando o ICRJ.

 Na Pesca, começamos com o 
Torneio Tradição na Ilha de Palmas 
que teve a família Dudu’s como cam-
peã numa disputa com muitos pei-
xes capturados. Além disso, teremos 
o início da temporada oceânica com 
o Torneio de Abertura, 1ª e 2ª eta-
pas do Torneio Marlin Rio. Marlins 
Azuis e Brancos rechearam as primei-
ras etapas colocando a equipe Perfeita 
em 1º lugar, em resultado parcial. Na 
Pesca Submarina, a equipe do ICRJ 

Editorial
levou a melhor na II Copa Costa Ver-
de de Pesca Submarina no Ibucuí Iate 
Clube.

 O diretor entrevistado deste 
mês é o sócio Liège Melo, responsável 
por dois departamentos do Clube, a 
Secretaria e o RH. Nela, você saberá 
o que já vem sendo feito e quais são 
os objetivos da gestão dele para estes 
dois setores.

 No Iate News deste mês, re-
gistramos o almoço com sócios que 
pertenceram ao antigo Fluminen-
se Yacht Clube, primeiro nome do 
ICRJ, que até hoje cultivam a amiza-
de num clima de muita harmonia. 

 O Bilhar realizou as etapas da 
classe Ouro masculino com belas dis-
putas jogada a jogada. No início deste 
mês será realizada a etapa feminina. 
Vale a pena dar uma passada lá para 
conferir o poder feminino na sinuca.

 A coluna “Contando Gotas” 
volta com um artigo da Colaboradora 
da Direção de Manutenção no assun-
to água. Alexandra Lichtenberg dá 
um panorama da nossa situação glo-
bal e faz um alerta pertinente sobre o 
uso da água não-potável no ICRJ.

 Ainda falando em água, tive-
mos em novembro mais um Desafio 
de Natação do GMNI. A Piscina re-
cebeu muitos convidados para assistir 
e apoiar os nadadores que consegui-
ram superar os 42 km que propunha 
o desafio. Outra atração no evento 
foi a apresentação da equipe de Nado 
Sincronizado do ICRJ e a presença de 
atletas do Nado da Seleção Brasileira.

 Na EDN, você vai conferir 
como foi a formatura da Turma 83 de 
Optimist e de outros cursos regulares, 
que aconteceu logo no início do mês 
passado. Para este mês, a Colônia de 

férias vem repaginada com uma nova 
configuração. As inscrições já estão 
abertas, então corra para garantir a 
vaga do seu filho!

 No Social, tivemos muitos 
eventos e outros ainda estão por vir, 
como é o caso do Almoço em ho-
menagem à Marinha do Brasil, o IV 
Pedal Rio, os tributos musicais no 
Ponto de Encontro, a Festa de Natal 
das Crianças e a Festa de Réveillon. 
Você ainda vai ficar por dentro do 
que aconteceu na quinta edição do 
Noches de Buenos Aires, com uma 
belíssima exibição do tango argenti-
no.

 No Restaurante, temos o re-
gistro do sucesso que foi a primeira 
Aula de Gastronomia realizada no dia 
6 de novembro. Devido aos pedidos e 
à lista de espera, a Chef Lorena agen-
dou a segunda edição para o próximo 
dia 9, também no salão 470.

 Outras notícias do restauran-
te vêm do novo cardápio que está há 
um mês em vigor, como também a 
montagem de Buffet de almoço na 
Piscina durante os finais de semana 
de verão, como já é tradição. E, por 
falar em tradição, já está aberto o pe-
ríodo de encomendas de pratos para 
o Natal e Ano Novo. Basta entrar em 
contato com o escritório do Restau-
rante e garantir a sua ceia prontinha.

 Aproveitamos este espaço 
para desejar a todos os associados 
do Iate Clube do Rio de Janeiro um 
excelente Natal e um próspero Ano 
Novo.

Boa Leitura!
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ENTREVISTA

 O personagem desta última entrevista de 2014 é o Liège Melo, que 
está no comando como Diretor Secretário e de RH do Clube. Você ficará por 
dentro do que tem acontecido nestes setores e o que ainda está por vir.

ICRJ: O que já realizou nesses oito me-
ses de Comodoria?
Liège: Inicialmente registro meu agrade-
cimento à atual Comodoria por confiar-
-me não apenas uma, mas duas diretorias 
que considero de grandes responsabilida-
des. A Secretaria Geral, atendendo os três 
mil sócios, seus dependentes e o supor-
te à Comodoria e Recursos Humanos, 
onde atendemos atualmente mais de 400 
funcionários. Considerando o volume 
de informações que estas duas áreas con-
centram, os primeiros três meses foram 
dedicados ao conhecimento prévio das 
atribuições dos serviços desenvolvidos. 
Após esta fase de análise e com o apoio 
da Comodoria, demos início à reformu-
lação na gestão dos recursos, buscando 
maior eficácia e a melhoria contínua dos 
processos existentes, revisando-os ou im-
plantando novos quando necessário. Tra-
balho realizado e desenvolvido em estrei-
to relacionamento com todas as demais 
diretorias e assessorias do Clube.

ICRJ: Quais melhorias pretende fazer 
como Diretor Secretário e Diretor de 
Recursos Humanos até o final de seu 
mandato? Quais são seus planos?

Liège: Como Diretor Secretário, agilizar 
os processos administrativos da secreta-
ria, implantar controles eficazes e apre-
sentar resultados de forma transparente e 
proativamente. 
 Como diretor de Recursos Hu-
manos, estamos revisando todo o quadro 
de funcionários, analisando as atribui-
ções, organogramas funcionais, desen-
volvendo um plano de cargos e salários, 
implantando normas para avaliação de 
desempenho, critérios para promoções e 
corrigindo desvios de funções. 
 Concluímos o trabalho de re-
adequação do funcionamento do posto 
médico, com a contratação de serviços 
terceirizados para medicina do trabalho e 
atendimento médico de urgência para os 
funcionários e sócios. 
 Fizemos a alteração na forma do 
pagamento de gorjetas dos funcionários 
do restaurante, que oneravam demasia-
damente o Clube pelo modo como esta-
va implantado. Estas alterações já sinali-
zaram uma redução anual de cerca de R$ 
900.000,00 nas despesas com pessoal. 
Tudo feito de forma legal, com acompa-
nhamento da nossa área jurídica e com a 
interveniência do sindicato. 
 Paralelamente, estamos implan-
tando controles rígidos para o monito-
ramento de horas extras, faltas e atrasos 
e desenvolvendo a conscientização nos 
funcionários de que suas responsabili-
dades são exigidas da mesma forma do 
que em qualquer outra empresa, mas que 
para os sócios é um Clube em que todos 
os sócios são donos.

ICRJ: O que você considera que está 
funcionando e não vai modificar?
Liège: O nosso reconhecimento aos fun-
cionários dedicados. Este ativo é de um 
valor inestimável que merece toda a aten-
ção na atual administração.

ICRJ: Que legado pretende deixar para 
o Clube?
Liège: Sem dúvida um Clube organiza-
do, melhor e mais feliz para os sócios e 
para seus colaboradores.

ICRJ: E um breve histórico de sua tra-
jetória no ICRJ como esportista e ad-
ministrativamente.
Liège: Sou um sócio novo, comparado à 
maioria dos sócios do ICRJ, pois ingres-
sei em 2003. Frequento regularmente o 
Iate Clube, e já participei de campeona-
tos como o Open 25’, Oceano e Costeira 
pescando com minha lancha e fazendo 
parte das comissões organizadoras por 
vários anos.
 Colaborei em administrações 
anteriores como Diretor Adjunto da 
Subsede da Ilha de Palmas (Biênios 
2006-2008 e 2008-2010), quando optei 
por priorizar estes desafios e abdicar da 
participação nos campeonatos, mas não 
me arrependo. 
 Após este período dediquei-me 
no que acreditava ser o melhor para o 
nosso ICRJ, fazendo um trabalho inde-
pendente de acompanhamento da forma 
como o nosso Clube estava sendo ad-
ministrado. Trabalho que me envolveu 
de forma apaixonante e, para melhor 
desempenhá-lo, candidatei-me a uma 
vaga no Conselho Deliberativo, sendo 
eleito Conselheiro para o mandato de 
2012/2016. 
 Em 2014, fui honrado mais 
uma vez com o convite do Comodoro, 
Dr. Paulo Fabiano, para cooperar com a 
sua administração, sendo nomeado Di-
retor Secretário e acumulativamente no-
meado Diretor de Recursos Humanos.
 Tenho satisfação em poder re-
tribuir a acolhida carinhosa recebida 
inicialmente dedicando parte do meu 
tempo para representar os sócios, como 
legítimos e únicos donos do Clube e co-
laborar na administração do ICRJ, onde 
busco a melhor convivência para os só-
cios, indiscriminadamente.
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 A dupla leveu o prêmio de melhores veleja-
doras de 2014 da Federação Internacional de Vela 
(ISAF) em cerimônia realizada em Palma de Mallor-
ca, na Espanha, no dia 4 de novembro.
  Este é um título inédito entre as mulheres, 
que anteriormente já tinha sido concedido aos vele-
jadores brasileiros Robert Scheidt, em 2001 e 2004 e 
Torben Grael, pai de Martine, em 2009.
A premiação coroa o ótimo ano de Martine e Kahe-
na na vela. Além do título mundial em setembro, na 
Espanha, a dupla ainda faturou as etapas de Hyères e 
Mallorca da Copa do Mundo, a Semana Olímpica de 
Garda Trentino, a Copa Brasil e a medalha de ouro 
no Aquece Rio International Sailing Regatta, evento 
teste para a Olimpíada de 2016.
 “Este prêmio é o reconhecimento por um ano 
maravilhoso que tivemos. Estamos muito felizes e está 
sendo muito difícil encontrar as palavras para expres-
sar nossos sentimentos”, comentou Martine. 
 “Estamos muito felizes! Este prêmio signifi ca 
muito e não estamos conseguindo tirar o sorriso das 
nossas caras”, completou Kahena.

mElhoRES
do ano!

Martine Grael e Kahena kunze

brasileiro de
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 O velejador Gustavo Abdulk-
lech representando o ICRJ terminou o 
Campeonato Mundial da Classe Op-
timist em 6° Lugar. O evento foi rea-
lizado no Club Náutico San Isidro, na 
Argentina durante os dias 20 a 31 de 
outubro e reuniu 207 competidores, 
sendo no máximo cinco de cada País.
 Este foi um dos melhores re-
sultados do Brasil na história da classe 
Optimist, visto que teve também o 5° 
lugar com o velejador Gaúcho Tiago 
Quevedo.

mundial de optimist

 Terminou neste domingo no 
Iate Clube do Rio de Janeiro o Cam-
peonato Brasileiro de HPE25. Dezoi-
to equipes disputaram as dez regatas 
da competição. No fi nal, o título fi -
cou com o Relaxa, de Haroldo Sol-
berg, Mauricio Santa Cruz, Alexan-
dre Muto e Matheus Gonçalves. O 
Ginga, de Breno Chvaicer, Vicente 
Mello Monteiro, Ronyon Silva e Ga-
briel Silva, campeão de 2013, fi cou 
na segunda colocação, e o Atrevido, 
de Fabio Bocciarelli, Carlos Eduardo 
Wanderlei, Caio Sena e Lucas Swan 
fi cou em terceiro.

hpEbrasileiro de
Por Murilo Novaes
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 A Classe Star tomou conta da subsede de Cabo Frio 
durante o final de semana dos dias 17, 18 e 19 de outubro. 
Os dez barcos participantes fizeram velejadas para guardar na 
memória de todos. Teve ventos variados e fortes, mas sem ne-
nhuma avaria relevante entre os participantes.
 No histórico desta competição, outros nomes já mar-
caram esta competição. Como por exemplo: Campeonato Me-
tropolitano de Vela, Campeonato Carioca da Classe Star, Cam-
peonato Estadual do RJ da Classe Star, Campeonato da Baía de 
Guanabara da Classe Star. 
 Excepcionalmente, em 1958, foram feitos dois cam-
peonatos: o Campeonato Metropolitano (só para brasileiros) e 
outro chamado Rio de Janeiro Open Series Championship. 
 Mesmo com várias trocas de nome ao longo do tem-
po, o ICRJ se destaca como o Clube com mais conquistas em 
toda a existência desta regata. E, nesta edição não foi diferen-
te. Na classe Master, a dupla Lars Grael e Samuel Gonçalves 
(RYC/ICRJ) foram os campeões. Já na Exalted Grand Master, 
os velejadores do ICRJ Alessandro Pascolato e Henry Boennig 
levaram a melhor. Enquanto na Classe B, quem ficou em pri-
meiro lugar foram os velejadores Maurício Bueno e Cristiano 
Ruschman (YCP). Parabéns aos campeões!
 Vale destacar todo sucesso da logística oferecida pelo 
Diretor Fernando Madureira, o apoio dos funcionários da sub-
sede, à colaboração da FEVERJ, Renata Grael e Jorge Mattos.

CLaSSE StaR 
COnQuISta CabO FRIO

VELa - DEZEMbRO 2014

Data Regata Classes
06 e 07 Copa Snipe Snipe

06 e 07 Copa Primavera (4ª etapa Copa ICRJ) Monotipos

09 a 11 Cameponato Sulamericano Nacra 17 

13 Copa Snipe Snipe

14 Regata Neptunus Oceano

14 Copa Snipe Snipe

vela

Fotos de Renata Grael
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A missão da EDN é desenvolver a mentalidade 
marítima aos jovens por meio dos esportes náuticos. 

naVEgaçãO:
- Arrais Amador;
- Capitão Amador - Início em 5 de Janeiro
- Mestre Amador - Início em 6 de Janeiro
- GPS - 9,11 e 16 /12, durante a semana e 
6,13 e 9/12,  aos sábados (Intensivo).

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

MERguLHO:
Cursos de mergulho do recreacional 
ao Instrutor

VELa:
- Fundamental (A partir de 3 anos)
- Iniciação à vela (Depois te ter passado 
pelo nível de Fundamental)
- Oceano J24: de 3ª a 6ª feira 
(Manhã ou Tarde), e sábado e domingo 
(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 Paravyo-
ma, dia 03/01, às 11h na pérgula da pis-
cina.

Obs.: Os interessados no aulão deverão 
entrar em contato com a secretaria da 
EDN, para fazer o agendamento.

edn

 A EDN vai promover mais 
uma Colônia de Férias durante os dias 
16 a 19 de dezembro. A configuração 
será um pouco diferente das edições 
anteriores. Desta vez, a recreação 
acontecerá somente na parte da tarde, 
das 13h30 às 17h30, para crianças e 
adolescentes de 5 a 14 anos de idade. 
 As inscrições já estão abertas. 
Vá até a secretaria da EDN ou através 
do telefone 3223-7200 ramal 2192 
para inscrever seu filho. A diversão é 
garantida!

Fériasno Iate

 Nos dias 8 e 9 de novembro a 
EDN realizou as cerimônias de formatura 
para 122 alunos dos cursos regulares do se-
gundo semestre. No sábado, os formandos 
dos cursos de Laser, Dingue, Oceano - J24, 
Windsurf, Stand Up e Yoga receberam os 
certificados de conclusão de curso em ce-
rimônia informal realizada no hangar da 
EDN. O Diretor Ricardo Baggio e Luiz 
Evangelista da empresa CL VELA discur-
saram para os presentes.
 Já no domingo, a cerimônia foi 
para os alunos da Turma 83 de Optimist, 
Iniciação à Vela, Fundamental, Natação e 
Nado Sincronizado. O Comodoro Paulo 
Fabiano, o Contra-Comodoro Helio Lyra 
Jr. e o Diretor da EDN Ricardo Baggio 
receberam o Paraninfo da turma, o sócio 
Ivan Oiticica Pimentel e o Patrono, o 
Vice- Almirante Paulo Cezar de Quadros 
Küster (Comandante do 1º Distrito Na-
val) em cerimônia realizada na Pérgula da 
Piscina.
 A banda dos Fuzileiros Navais se 
apresentou para os convidados. Pratica-
mente todos os alunos das turmas estive-
ram presentes com seus familiares. 

FoRmATuRA 83
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2ª Etapa do Marlin Rio - Da dir. para a esq. - Eliseu Soares Filho, Evandro Soares, 
Reinaldo Silva e Eduardo Castro

 A II Copa Costa Verde de Pesca Submarina foi re-
alizada no dia 18 de outubro no Ibucuí Iate Clube com 
a participação de 12 equipes. O mar calmo e sem vento 
favoreceu todo tipo de estratégia. A água estava bem clara, 
porém esfriava bastante no fundo, permitindo variar a pes-
caria.
 Os vencedores da Copa foram Danilo Fahham e 
Kevin Sansão do Clube dos Marimbás, mas o restante do 
pódio ficou para os competidores do ICRJ. No 2º lugar, 
ficaram André Considera e Iran Pires. Já Álvaro Mattos e 
Eduardo Souto (Assessor de Caça Submarina do ICRJ), fe-
charam o pódio com o 3º lugar e excelente pescaria. 
 Além da classificação por duplas, Iran Pires também 
pescou o maior peixe da Copa, um Garoupa de 7.670kg. 
Para fechar com chave de ouro, o título por equipes ficou 
com a equipe do Iate Clube Rio de Janeiro. Parabéns!

Copa de Pesca Submarina

 A 2ª etapa do Torneio Marlin 
Rio foi realizada no em 8 de novembro, 
num dia com condições de mar, vento, 
cor e temperatura de água bastante favo-
ráveis à pesca. Contudo, mesmo assim 
não foi uma etapa com muitos peixes. 
Tivemos 6 Marlins Azuis e 3 Marlins 
Brancos liberados.
 Os destaques da etapa foram as 
equipes Perfeita Star, que liberou 2 Mar-
lins Azuis e 1 Marlin Branco e Picante, 
que liberou 2 Malins Azuis. Segue ao 
lado, os cinco primeiros colocados após 
a realização da 2ª etapa:

Embarcação Comandante Pontos Colocação
PERFEITA STAR Eduardo Castro 700 1° Lugar

PICANTE Luis Carlos Bulhões 600 2° Lugar

JENNY Victor Adler 600 3° Lugar

RAFABELUI Silvio Oliveira 400 4° Lugar

BIA CAROL Sergio Barcelos 300 5° Lugar

marlin Rio
2ª Etapa do Torneio
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PESCa - DEZEMbRO 2014

Data torneio Local

06 52º Torneio  Peixes de Bico  & 13º Torneio Anual de  
Peixes de Oceâno - 3ª Etapa ICRJ

10 Festa e entrega de premio da Pesca de Cais 2014 ICRJ

13 52º Torneio  Peixes de Bico  & 13º Torneio Anual de  
Peixes de Oceâno - 4ª Etapa ICRJ

20 52º Torneio  Peixes de Bico  & 13º Torneio Anual de  
Peixes de Oceâno - DATA EXTRA ICRJ

ToRNEIo 
TRADIção 

NA IlhA 
DE pAlmAS

 Dois torneios aconteceram si-
multaneamente no dia 11 de outubro. 
O Torneio de Abertura da Temporada 
de Pesca Oceânica 2014 / 2015 e a 1ª 
Etapa do 18º Torneio Marlin Rio. 
 Tivemos a participação de 22 
equipes disputando a melhor pescaria 
num dia de águas bastante frias.

ToRNEIo DE AbERTuRA E mARlIN RIo

pesca
 No dia 18 de outubro, todas as atenções dos competidores 
de cais estavam voltadas para o Torneio Tradição, que foi realizado 
na subsede Ilha de Palmas. O torneio contou com 36 participantes 
de nove famílias pescadoras, disputando peça a peça pela vitória.
 O dia estava pra peixe, pois foram liberados 586 peixes no 
total. Na classificação, a Família “Dudu’s” com Eduardo Elias, Ca-
roline Barros, Kátia Elias, Marcelo Elias e Rafael Bessa foi a grande 
vitoriosa, seguida pela família “Lupetina’s” com Lóris Lupetina, 
Isadora Lupetina, Rafaela Lupetina e Felipe Pontes e em terceiro 
lugar a família “Os abandonados 1”, com Vera Ruiz, Lúcia Pedro-
sa, Maria do Carmo, Istvan Kasknar, Eliseu Soares Filho e José 
Rosário. Ao final do evento, todos puderam descansar e se deliciar 
com o tradicional churrasco oferecido pela Diretoria de Pesca.

Lupetina’s 2º Lugar Abandonados 1 - 3º LugarDudu’s Campeão do Tradição

 Como resultado, foram libera-
dos 8 Marlins Azuis e 2 Marlins Bran-
cos, além de alguns peixes de oceano 
embarcados.
Destaque para a Equipe Jenny, do 
Comandante Victor Adler, que se sa-
grou campeã do Torneio de Abertura e 
também venceu a 1ª etapa do Torneio 

Marlin Rio, liberando dois Marlins 
Azuis no dia. 
 Ainda no Torneio Marlin Rio, 
cabe ressaltar o bom desempenho das 
novas equipes na classificação, como 
Rafabelui, Bia Carol e Kisu.
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 no dia 8 de novembro, 
o Salão Marlin azul foi tomado 
pelo tango. Mais de 150 pessoas 
prestigiaram o evento que com-
pleta sua quinta edição realizada 
no ICRJ. Vale destacar que, o no-
ches de buenos aires faz parte da 
programação do Rio tango Festi-

nOCHES DE 
buEnOS aIRES

val, que completou a sua 10ª edição 
em 2014. O Iate Clube já faz parte 
do calendário padrão, que também 
possui programação em São Paulo, 
belo Horizonte, brasília, Curitiba e 
Porto alegre.
 Mais uma vez, o organizador 
do evento, Sr. américo Salvador es-

teve presente como mestre de ce-
rimônia. Entre os dançarinos que 
se apresentaram no show, estava 
o casal vencedor do Campeonato 
Metropolitano de buenos aires 
2014, Carlos e alyson.  
na parte musical, os maestros 
argentinos Migliori no bandone-
ón, Santoniani no piano e Docal 
no vocal completaram a festa to-
cando os tangos clássicos. após 
a apresentação dos bailarinos. a  
pista de dança foi aberta aos só-
cios e convidados que lotaram o 
salão.
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 A partir das 14h do próxi-
mo dia 14 de dezembro, o Circo 
Popeye estará preparado para 
receber a chegada do Papai Noel 
no ICRJ. 
 A festa de Natal para as 
crianças será cheia de brincadeiras 
e ofi cinas temáticas para a garo-
tada entrar no clima 
natalino. A entrada 
é gratuita. Apro-
veite e traga os 
amiguinhos 
do seu fi lho 
para animar 
ainda mais 
a festa.

nataL DaS 
CRIançaS

tada entrar no clima 
natalino. A entrada 
é gratuita. Apro-
veite e traga os 
amiguinhos 

para animar 

 Continuam as vendas 
do Réveillon Petra 2015 no 
Iate Clube. Os sócios que se 
interessarem podem adqui-
rir o seu convite no site do 
evento, na loja Café Petró-
polis no Shopping Rio Sul 
e outros pontos de venda. 
Mais informações no site: 
www.reveillonpetra.com.br

RÉVEIlloN 
No ICRJ

 O ICRJ preparou para o mês de dezembro uma programação especial 
para amantes da boa música brasileira. Uma série de tributos acontecerá aos 
sábados deste mês no Ponto de Encontro, a partir das 19h30 com entrada fran-
ca. Canções de Elis Regina e Caetano Velloso serão interpretadas pelas cantoras 
Sáloah Farah e Maira Martins. 

Segue abaixo a programação:

06/12 – Sáloa Farah canta Elis Regina / Duo com o pianista Wilson Nunes
13/12 – Sáloa Farah canta Elis Regina / Duo com o pianista Wilson Nunes
20/12 – Maira Martins canta Caetano Veloso / Duo com o pianista e acordeonista 
Léo Freitas
27/12 – Maira Martins canta Caetano Veloso / Duo com o pianista e acordeonista 
Léo Freitas

 No dia 20 deste mês, teremos 
a 4ª edição Pedal ICRJ em parceria 
com a 7ª edição do BMBIKERS (Clu-
be do Pedal de Barra Mansa). O grupo 
saíra do portão 3 do ICRJ às 8h com 
previsão de retorno às 17h. 
 No trajeto, serão percorridos 
alguns bairros da Zona Sul, com parada 
na Vista Chinesa, passando pela Estra-
da das Canoas com destino à Barra da 
Tijuca. O retorno será feito pela Estra-

da das Paineiras, passando pelo Cristo 
Redentor indo até o Leme e chegando 
de volta ao Clube.
 Todos os associados poderão 
participar, basta comparecer no dia 
e horário do evento com a sua bike e 
seus equipamentos de segurança para 
que o passeio ocorra de forma tranqui-
la e segura. Além disso, vale também 
levar uma squeeze com água mineral e 
protetor solar. Bom passeio!

4º pedal
ICRJ

4º pedal

TRIbuToS
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Fixa
pRoGRAmAção SoCIAl

Dezembro

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

09

Aula de Gastronomia - Acompanhamentos para Ceia de Natal
Salão 470, das 19h às 21h. Inscrições na Gerência Social.

13 Almoço em Homenagem à Marinha do Brasil
Salões Nobre e Marlin Azul, às 12h30. Convites na Gerência Social

09

Iate com Saúde - “Mal de Parkinson” 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

16 Música no Museu - “Jerzy Milewsky, Violino e Aleida Schweitzer, piano ” 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

14 Festa de Natal das Crianças 
No Circo Popeye, das 15h às 19h.

social

 No próximo dia 13, será realizado o último evento do ano em homenagem às Forças Armadas. 
No Dia do Marinheiro, faremos uma homenagem à Marinha do Brasil com um coquetel de boas-
vindas no salão Nobre às 12h30, em seguida, almoço no salão Marlin Azul. Os convites estão sendo 
vendidos na Gerência Social até o dia 5 de dezembro, ao valor de R$ 50,00 para sócios e convidados.

HOMEnagEM À MaRInHa

20 4º Pedal Rio 
No portão 3, às 8h. Chegada às 17h.
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 Uma das propriedades do pla-
neta Terra é ser um sistema fechado 
em relação à matéria - pode ter muda-
do de forma, estado físico, conteúdo, 
composição, localização geográfi ca. 
Então, temos a mesma quantidade de 
água disponível para um número cada 
vez maior de consumidores. 
 Os eventos climáticos extre-
mos estão aumentando em frequência, 
abrangência e intensidade em todos os 
continentes. Furacões, ciclones tropi-
cais, calor extremo e inundações cres-
cem em todo o mundo, década a dé-
cada, desde 1970 quando começaram 
a ser monitorados pela Organização 
Mundial de Meteorologia (WMO). 
 No Rio de Janeiro, a quanti-
dade de chuva no último verão foi a 
pior dos últimos 80 anos e o nível de 
água disponível nos quatro reserva-
tórios do principal rio que abastece o 
estado está em 6% de sua capacidade 
total (menor média em 36 anos), se-
gundo a Agência Nacional das Águas. 
O último relatório do IPCC (Painel 
Intergovernamental de Mudanças Cli-
máticas) divulgado em 2 de novembro 
de 2014, mostra que a tendência é de 
piorar nos próximos anos.
 Temos no ICRJ uma enorme 
demanda por água não potável para ir-
rigação de jardins, lavagem de barcos e 
descarga de vasos sanitários. A resolu-
ção 357/2005 CONAMA (Conselho 
Nacional de Meio Ambiente) estabe-
lece padrões de qualidade para estas 
fi nalidades que garantem a segurança 

do consumidor. 
 Para enfrentar esta problemáti-
ca precisamos, antes de tudo, aprender 
a utilizar a água de maneira racional: 
eliminando desperdícios e implantan-
do dois fl uxos de água – potável e não 
potável – conforme o uso da mesma.
 É imperativo implementar 
uma campanha forte, abrangente e 
planejada de conscientização do uso 
da água. Depois disso, é preciso anali-
sar o volume demandado e investir em 

tecnologias que atendam à necessidade 
do Clube.
 A alternativa mais acertada é 
um estudo do volume de águas cinzas 
(água de chuveiros e lavatórios, com 
possibilidade de incluir água da pia 
da cozinha), que possa ser captada e 
tratada para usos não potáveis. O reu-
so da água é uma iniciativa que vem 
crescendo no mundo todo, visto que a 
sua escassez atinge a grande maioria da 
população mundial!

COntanDO gOtaS
CADÊ TODA AQUELA ÁGUA LIMPA E ABUNDANTE?... ACABOU!

manutenção

Por Alexandra Lichtenberg
Colaboradora da Dir. de Manutenção no assunto água
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 No dia 9 de novembro, a piscina do ICRJ sediou 
a 2ª edição da Maratona Aquática do Grupo Master de 
Natação do ICRJ (GMNI). O desafio do grupo não tinha 
cunho competitivo, e sim a meta de alcançar 42km atra-
vés do somatório das distâncias percorridas por todos os 
participantes. Todos juntos por um único desafio.
 Mesmo com a previsão de chuva que se concreti-
zou logo cedo, aproximadamente 50 nadadores, de 4 a 85 
anos de idade, conseguiram cumprir o desafio e superar a 
meta. Tivemos o total de 66 km nadados! 
 O evento contou com a linda apresentação do 
grupo de Nado Sincronizado do Clube, inclusive com a 
ilustre participação de atletas da equipe da Seleção Brasi-
leira de Nado Sincronizado.
 Em sintonia com a proposta da Maratona Aquáti-
ca “Todos juntos por um só objetivo”, foi lançada durante 
o evento a campanha de arrecadação de leite em pó para 
as crianças da AMICCA (Amigos das Crianças com Cân-
cer). Essa campanha vai até meados de dezembro e o sócio 
que quiser ajudar, pode deixar sua contribuição (latas ou 
refis de leite em pó) na Gerência de Sede, das 7h às 21h 
em qualquer dia da semana.
 Solidariedade, saúde e amizade. Esses são alguns 
dos principais valores do Grupo Master de Natação do 
ICRJ que promove há mais de 10 anos, de terça a sexta-
-feira, das 6h às 9h, aulas de natação na piscina do ICRJ.  
Venha treinar com a gente. Boas braçadas a todos e até o 
nosso próximo evento!

DESAFIo
CumpRIDo

Por Priscila Gjorup e Maurício Salles
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Horário da Sauna 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

Manhã
Segunda e sexta-feira

Das 7h às 12h

Noite
Terça e quinta-feira

Das 18h às 20h

Terça-feira
Das 9h às 18h

Quarta-feira a sábado
das 9 às 19

Horário Salão Iate
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JantaR COM aMIgOS
DIA: 03/12 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Dennis Quaid, Andie McDowell, 
Greg Kinnear, Toni Collette, 2001(EUA), 
94min – Comédia, Drama (14anos).   

Além de estarem casados, Gabe e Karen escre-
vem sobre gastronomia. Eles estão esperando 
seus amigos mais íntimos Tom e Beth para 
jantar, eles se conheceram através deles. Beth 
chega dizendo que Tom está viajando, e se 
comporta de uma forma estranha. Ao ter uma 
crise de choro, ela conta que Tom a abando-
nou após 12 anos, deixando as duas crianças 
com ela. Gabe e Karen são obrigados a tomar 
partido na briga. Enquanto isto acontece, eles 
vão analisando aos pouco o seu próprio casa-
mento... 

JFK - a HIStÓRIa 
nãO COntaDa
DIA: 05/12 – 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Paul Giamat-
ti, Billy Bob Thornton, 
2013(EUA), 98min – 
Drama (12anos).

Um filme de grande elenco que explora o im-
pacto do assassinato de JFK sobre personagens 
que estavam em torno dele naquele dia fatídi-
co em Dallas. Incluindo agentes do FBI, mé-
dicos, repórteres e agentes do serviço secreto. 
E ainda o pessoal próximo de Kennedy, o ir-
mão mais velho de Oswald e Jackie Kennedy, 
que mostra os bastidores do assassinato.

ÚLtIMa VIagEM 
a VEgaS
DIA: 06/12 - SÁBADO
ELENCO: Michael Dou-
glas, Robert De Niro, 
Morgan Freeman, 2013 
(EUA), 105min – Comé-
dia (12anos).

Billy, Paddy, Archie e Sam são amigos de in-
fância e hoje são senhores de idade. Quando 
Billy, o solteirão do grupo, resolve se casar com 
a namorada  de trinta anos de idade, ele e os 

amigos decidem reviver a juventude fazendo 
uma tremenda despedida de solteiro. Mas Las 
Vegas hoje não é a mesma de décadas atrás.

gRanDE baLÉ VERMELHO
O MIStÉRIO DOS FLaMIngOS
DIA: 07/12 - DOMINGO
2010 (África), 78min - Documentário (Livre).

Este filme é uma milagrosa história de amor, 
coragem e sobrevivência do selo DISNEY NA-
TURE. Como nenhum outro lugar no plane-
ta, no dramático e isolado Lago Natron você 
será testemunha de um espetáculo jamais visto 
como este no norte da Tanzânia. São milhares 
de flamingos chegando para continuar o ciclo 
da vida. Focando na aventura de um solitário 
filhote e com uma paisagem nunca antes regis-
trada, “Grande Balé Vermelho” é uma estonte-
ante jornada de raro visual e beleza!

FORa DE COntROLE
DIA: 10/12 
QUARTA-FEIRA
ELENCO: Robert De 
Niro, Catherine Keener, 
Sean Penn, 2010 (EUA), 
104min – Comédia 
(12anos).

Manhattan, Nova York. Gavin Banek e Doyle 
Gibson se envolvem em uma colisão. Banek, 
advogado, precisa ir ao tribunal para levar uma 
procuração urgente. Gibson tem uma batalha 
judicial pela guarda dos filhos. O acidente os 
prejudica de maneira irreversível e a partir de 
então um faz o possível para se vingar do ou-
tro, criando uma guerra fora de controle.

VERDI - O REI Da MELODIa 
DIA: 11/11- QUINTA-FEIRA
(Música Clássica)

SEtE PSICOPataS 
E uM SHIH tZu
DIA: 12/12 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Colin Farrell, 
Woody Harrelson, 2013 
(Inglaterra), 149min – 
Ação/Comédia (12anos).

Marty é um roteirista alcoólatra que não con-
segue escrever nada além do título de seu pró-
ximo filme, uma história pacifista sobre sete 
psicopatas. Seu melhor amigo, Billy, que ga-
nha a vida sequestrando cachorros se oferece 
para ajudá-lo, mas Marty não aceita.  As ideias 
inusitadas de Billy vão colocar Marty na mira 
de um famoso gângster temperamental. O fil-
me é bem divertido, com elementos de produ-
ções de Tarantino.

uMa SECREtÁRIa 
DE FutuRO
DIA: 13/12 - SÁBADO
ELENCO: Melanie Gri-
ffith, Harrison Ford, Si-
gourney Weaver, 1990 
(EUA), 150min – Comé-
dia Romântica (12anos). 
(À pedidos)

Em Nova York, Tess é secretária em um escri-
tório que lida com o mercado de ações. Demi-
tida, consegue um novo emprego com Katha-
rine, sua chefe a quem expõe ideias ousadas, 
ambicionando crescer na carreira. Quando 
Katharine sofre um acidente e se afasta do es-
critório, Tess toma seu lugar e inicia uma in-
teligente parceria com Jack, com quem vai se 
envolvendo. Um sucesso do passado. 

bOLaS EM PÂnICO
DIA: 14/12 -DOMINGO
ELENCO: Christopher 
Walken, Thomas Lennon, 
2007 (EUA), 90min 
Comédia (14anos).

Ray é um campeão de pingue-pongue habili-
doso e carismático desde criança. Nas Olim-
píadas de Seoul, seu pai vem a falecer e Ray 
atormentado pela culpa, vive hoje esquecido. 
Sua vida muda quando o FBI o procura para 
que ele se infiltre em uma organização perigo-
sa, jogando em um torneio de pingue-pongue. 
Para isso, Ray precisa da orientação do Mestre 
Wang e de sua bela filha. Ray redescobre sua 
velha paixão pelo pingue-pongue. É uma óti-
ma comédia. 

PROgRaMaçãO DO CInEMa - DEZEMbRO
Quartas, sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcelos
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O presidente da França desaparece misterio-
samente. O detetive “San Antonio” e seu fiel 
companheiro Bérurier são a última esperança 
de localizá-lo e eles têm apenas 48 horas para 
solucionar um complô internacional. 

DOnnIE bRaSCO
DIA: 27/12 – SÁBADO
ELENCO: Al Pacino, Jo-
hnny Depp , 1997(EUA), 
120min – Ação(14 anos).  

Donnie Brasco é um agente do FBI, que acaba 
conhecendo todos os segredos da brutal fa-
mília de Lefty Ruggiero, por quem é tratado 
como um filho. À medida que a associação 
dos dois se aprofunda, a vida de Donnie en-
tra numa espiral descendente, colocando em 
perigo tudo que lhe é importante. Contando 
com um elenco coadjuvante espetacular, este 
filme é um sério suspense de primeira classe 
sobre a Máfia!

MuSICaL Da bROaDWay
DIA: 28/12 - DOMINGO
(Disco Laser)

VÉSPERa DE RÉVEILLOn
DIA: 31/12

Não haverá sessão de cinema.

OS aMORES 
DE PICaSSO
DIA: 20/12- SÁBADO
ELENCO: Anthony Ho-
pkins, Natascha McElho-
ne, Julianne Moore, 1996 
(EUA), 120min – Drama 
(14anos).

Em 1943 o famoso pintor Pablo Picasso, com 
60 anos, conhece Françoise Gilot, que tem 
23 anos, sonha ser pintora e idolatra o grande 
mestre. Ela se tornaria sua amante, mas isto 
não impede Picasso de ser infiel. Françoise lhe 
dá dois filhos, Claude e Paloma, e aceita as 
mulheres dele como parte do relacionamen-
to. Ele, em contrapartida, lhe mostra grandes 
obras de arte e a apresenta aos grandes mestres, 
mas a união gradativamente começa a se des-
gastar de forma inexorável.

CRIaçãO
DIA: 21/12 - DOMINGO
ELENCO: Jennifer Connelly, 2009 (Inglater-
ra), 130min – Drama.

Charles Darwin revolucionou toda a história 
da humanidade com sua extraordinária obra 
– “A Origem das Espécies”. Suas ideias choca-
ram a todos, mas foi dentro de sua família, em 
especial sua esposa Emma, onde ele encontrou 
os maiores desafios à sua teoria. Darwin viveu 
um dilema entre fé e razão, amor e verdade. 
Este é um filme memorável sobre um homem 
brilhante.

VÉSPERa DE nataL
DIA: 24/12 – QUARTA-FEIRA

Não haverá sessão de cinema.

O SuMIçO DO 
PRESIDEntE
DIA: 26/12 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Gérard Lan-
vin, Gérard Depardieu, 
2004 (França), 90min – 
Comédia.

O filme é baseado nas aventuras do persona-
gem “San Antonio”, protagonista da célebre 
série policial com 20 milhões de exemplares 
vendidos. Esta superprodução francesa é uma 
agitada comédia de ação que termina em pi-
zza... e no Rio de Janeiro!

a SEnHa
DIA: 17/12 
QUARTA-FEIRA
ELENCO: John Tra-
volta, Hugh Jackman, 
Halle Berry, 2001 (EUA), 
99min - Suspense 
(14 anos). 

Um usuário de computador condenado à pri-
são por atividades ilegais na Internet. Os ter-
mos da liberdade condicionais de Stanley Job-
son são claros. Agora, com mais $10 milhões, 
espera-se que esse super hacker execute um 
trabalho habilmente planejado pelo agente de 
governo, Gabriel Shear - um ousado roubo de 
banco, onde o único meio de entrar é através 
da senha: swordfish. John Travolta é o mentor 
deste plano, Hugh Jackman é o hacker. Halle 
Berry e Don Cheadle participam deste elétrico 
e empolgante thriller, onde nada é o que pare-
ce ser neste mundo high-tech.

POR uM PunHaDO 
DE DÓLaRES
(Cine Cult)
DIA: 18/12 
QUINTA-FEIRA
ELENCO: Gian Ma-
ria Volonte, Clint Eas-
twood, 1964 (Espanha, 
Itália, EUA), 120min – 
Western (16 anos).

Um pistoleiro sem nome chega à San Miguel, 
uma cidade no México que faz fronteira com 
os Estados Unidos. O lugar está em guerra, 
dividido entre duas facções poderosas, os Bax-
ters e os Rojos, e ambas querem o apoio do 
pistoleiro. Para ganhar dinheiro, ele aceita as 
duas propostas e passa a trabalhar para as duas 
gangues rivais. (Sergio Leone foi um cineasta 
italiano brilhante).

aMOR EM 5 tEMPOS
DIA: 19/12 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Valeria Bruni Tedeschi, Stéphane 
Freiss, 2004 (França), 90min – Drama Ro-
mance (16anos - Nudez).
Cinco momentos cruciais da vida de Gilles e 
Marion revelam a complexidade do relaciona-
mento de um casal. A história é contada de 
trás pra frente, começando no divórcio até o 
momento em que eles se conheceram. É como 
uma flor da qual se tira as pétalas machucadas 
uma a uma até chegar ao coração. Este é um 
filme, acima de tudo, sobre o amor que mostra 
o começo e o fim da vida à dois.

cinema



20 restaurante

 Desde o início do mês passado, o Restaurante está com car-
dápio novo. Sempre na intenção de agradar cada vez mais aos associa-
dos, a chef Lorena incluiu pratos que vão bem com o verão. Já confe-
riu as novas sugestões de menu? Se não, vale a pena experimentar.

NovoCardápio

Começou também em novembro o 
Buff et que a equipe do restaurante 
prepara todo fi nal de ano na Pérgu-
la da Piscina do Clube. Nos sábados 
e domingos que fi zer tempo bom, 
o Buff et será montado, a partir das 
12h, para maior comodidade dos 
sócios que estiverem por ali.

buFFEt na 
PISCIna

 A cozinha já está recebendo 
pedidos de encomenda de pratos para 
o Natal e Réveillon. Se você desejar 
praticidade sem perder a qualidade da 
sua ceia, ainda há tempo para garan-
tir seu pedido. O prazo para as enco-
mendas termina no dia 16 de dezem-
bro. Faça já a sua.

QuaSE nataL

 A primeira Aula de Gastrono-
mia foi um enorme sucesso. No dia 6 de 
novembro, a chef Lorena Santos e sua 
equipe realizaram a primeira edição da 
aula teórica e prática de petiscos fáceis de 
fazer e muito saborosos. A turma de vin-
te alunos se dedicou bastante no passo a 
passo e tiveram excelentes resultados na 
conclusão dos pratos. 
 O projeto deu tão certo que 
neste mês teremos mais uma turma co-
locando as mãos na massa. No próximo 
dia 9 de dezembro, um novo grupo terá 
uma aula sobre “acompanhamentos para 
ceia de Natal” às 19h, no salão 470. O 
valor do investimento é de R$ 50,00 por 
pessoa. Vale lembrar que as vagas são li-
mitadas, então corra e garanta a sua.

auLa DE 
gaStROnOMIa



21iate news

 Um grupo de fi lhos de só-
cios do antigo Fluminense Yacht 
Club, nome de fundação do atu-
al Iate Clube do Rio de Janeiro, se 
reuniram no restaurante na tarde do 
dia 30 de outubro. O encontro foi 
recheado de várias histórias e lem-
branças de momentos passados.
 O Fluminense Yacht Club 
nasceu com a intenção de ser um 
braço náutico do Fluminense Foot-
ball Club, em 25 de março de 1920. 
Somente em 1943, já famoso entre 
a alta sociedade carioca, teve seu 
nome modifi cado para Iate Clube 
do Rio de Janeiro, separando-se de-
fi nitivamente do Fluminense.
 Estiveram presentes no al-
moço: Darke de Mattos, Fernando 
Pimentel Duarte, Samuel Rubens 
Israel, Jorge Costa Carneiro, Ayres 

ENCoNTRo DE VETERANoS

da Fonseca Costa e Gastão Hugh 
Pereira de Souza. Dentre o grupo de 
amigos, os Conselheiros Fernando 
Pimentel e Darke de Mattos desfru-

tam de uma amizade que come-
çou quando os dois ainda tinham 
sete anos de idade. Imagina quan-
tas histórias os dois dividem!? 

Darke de Mattos, Samuel Rubens Israel, Ayres da Fonseca Costa, Fernando Pimentel Duarte, 
Jorge Costa Carneiro e Gastão Hugh Pereira de Souza

 as mesas de bilhar do Clube receberam todas 
as atenções dos jogadores no dia 21 de outubro. O 
campeão da 2ª etapa da classe Ouro masculino foi 
o sócio Peter king, que derrotou Rodolfo Simões no 
duelo. na disputa do terceiro lugar, alfredo Schwartz 
levou vantagem sobre Leonardo Oliveira. a etapa fi -
nal e a disputa feminina você irá conferir na próxima 
edição deste boletim. Parabéns aos vencedores!

tORnEIO DE
SInuCa

3º Lugar - Alfredo Schwartz, 
2º Lugar - Rodolfo Simões e 

1º Lugar - Peter King
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Revisão de Férias
Sorel Marine.
Aproveite sEU 
DESCANsO com 

tranquilidade 
e sem imprevistos.

Antecipe a sua revisão e conte com os 

serviços especializados Sorel Marine para 

navegar tranquilo nestas férias.


