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4 editorial

Feliz 2015! Vamos começar o ano desejando bons 
ventos e boa pescaria para os nossos atletas. 

 Na capa deste mês temos a equipe Binoca que 
conquistou o pentacampeonato no Torneio de Peixes de 
Bico no último dia 14. Os pescadores conseguiram na úl-
tima etapa ultrapassar a equipe Jenny, que terminou em 
segundo lugar. A equipe Kisu levou a medalha de bronze 
na competição. No Torneio Anual de Peixes de Oceano, a 
equipe campeã foi a Ponta Firme.

 Ainda na Pesca, tivemos a equipe Perfeita Star 
como Bicampeã no Torneio Marlin Rio.  Ainda neste tor-
neio, a equipe Picante ficou em segundo lugar e a equipe 
Ponta Negra em terceiro. No Torneio Bruno Hermanny 
de Caça Submarina, o ICRJ ficou com o segundo lugar na 
classificação por equipes.

 Na Vela, temos duas competições da flotilha do 
Optimist fazendo bonito na classificação final e uma des-
pedida do velejador Gustavo Abdulklech da categoria 
com um tricampeonato no Campeonato Estadual. O Iate 
Clube deseja bons ventos na nova categoria ao jovem ve-
lejador.

 O Circuito Rio movimentou bastante o Clube 
no final do ano passado com velejadores representando o 
ICRJ na primeira colocação nas classes ORC 650, IRC I e 
RGS. Além dessa regata, você também vai conferir o que 
aconteceu no Campeonato Intergalático de 49er, na Taça 
Royal Thames e no Campeonato 7º Distrito.

 Na parte de eventos, tivemos muita coisa boa. 
Começando pelo Show dos Golden Boys, que reuniu 
bastante gente na Pérgula da Piscina com uma seleção de 
grandes sucessos. Outro show que agradou os sócios foi o 
Tributo à Elis Regina. O show mais intimista faz parte de 
uma série de Tributos aos grandes músicos do Brasil. Veja 
na seção do Social a programação para janeiro.

 Ainda em dezembro, foi realizado o almoço em 
homenagem à Marinha do Brasil, fechando assim, o ca-
lendário de 2014 referente aos eventos em homenagem às 
Forças Armadas do Brasil. Mudando para o clima natali-
no, a festa de Natal infantil fez sucesso com a garotada. 
Eles dançaram, brincaram e fizeram muitos pedidos ao 
Papai Noel.

 Na nova seção chamada “Você Sabia?”, você vai 
descobrir que o ICRJ já foi inspiração do músico Billy 

Editorial

Blanco na composição de uma música que exalta as mara-
vilhas do Iate Clube.

 No Restaurante, as aulas de gastronomia fizeram 
tanto sucesso que vão continuar neste ano. As inscrições 
já estão abertas para a terceira edição que acontece dia 8. 
Além disso, a equipe do Restaurante está preparando um 
Jantar Harmonizado no final do mês. Quem já foi sabe 
que é garantia de gastronomia de alta qualidade.

 A entrevista deste mês envolve assuntos de tecno-
logia. O Assessor de T.I. Antônio Nuno Santa Rosa vai 
nos contar o que anda acontecendo no Clube no seu de-
partamento e as consequências positivas dessas mudanças.

 No Bilhar, tivemos a etapa final da Classe Ouro 
e Prata no dia 9 de dezembro. Na classificação geral do 
Ouro, Peter King foi o grande vencedor, seguido por Le-
onardo Oliveira, Rodolfo Simões e Alfredo Shwartz em 
quarto lugar. Na Prata, Fernando Horta, Herman Janko-
vitz, Roberto Bueno e Leandro Machado foram os primei-
ros colocados.

  A EDN vem com toda a animação para as férias. 
Depois de uma edição extra da Colônia de férias em de-
zembro, janeiro chega com a mais tradicional de todas – a 
edição de verão da Colônia de Férias. Será uma semana 
cheia de atividades que vão consumir muita energia da 
garotada.

 
Boa Leitura!

NOMEAÇÕES DE DIRETORES E ASSESSORES
BIÊNIO:   2014 / 2016

31. BYRON GONÇALVES DE SOUZA FILHO
- Diretor Adjunto da Subsede da Ilha de Palmas

(Atualizada em 09/12/2014)
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ENTREVISTA

 Vamos começar o ano conhecendo um pouquinho sobre o Assessor 
de T.I., Antônio Nuno Santa Rosa, e o que ele vem realizando no Clube. Saiba 
também o que ainda está por vir na parte de informática do Iate Clube.

ICRJ: O que já realizou nesses nove me-
ses de Comodoria?
Nuno: Desde que assumi o departamento 
como assessor, realizamos a troca de ope-
radora de telefonia móvel (meio de comu-
nicação entre colaboradores e diretores), 
que gerou uma redução no custo mensal 
do clube e ainda melhorou a qualidade do 
serviço. 
 Na parte de internet, incluímos 
o Bar da Piscina, Bar Temático, Convés, 
Comodoria e a sala de cursos da EDN à 
conexão sem fio. Em Cabo Frio, aumen-
tamos a velocidade e ainda conseguimos 
reduzir o custo.
 Para melhorar a segurança do 
site do Clube, foi criado um servidor com 
uma zona segura de transmissão de dados 
e armazenamento de backup periódico, 
conferindo ao site do ICRJ maior segu-
rança contra vírus.
 Para melhorar a comunicação 
com os sócios, começamos a setorizar as 
informações de e-mail marketing, com 
informações específicas da Vela. Posterior-
mente, a Pesca e EDN também vão des-
frutar deste serviço.
 Na Biblioteca, melhoramos a in-
fraestrutura da sala de leitura, com aquisi-

ção de novos computadores e aumento na 
velocidade de navegação.
 Na tesouraria, foi implantado 
um módulo de recebimento da mensa-
lidade dos associados com emissão de 
comprovante na hora. Já no extrato men-
sal do sócio, todas as despesas passaram a 
ser ordenadas por data, facilitando assim, 
a identificação de todos os consumos na 
sede e/ou subsedes realizados no mês.
 Realizamos a integração dos sis-
temas ACS Clube e Sapiens, permitindo 
atualizações de arrecadação das taxas gera-
das pelo ASC e no módulo “Contas a re-
ceber” do Sapiens. Com essa ação em con-
junto, conseguimos acompanhar algumas 
movimentações, além de ter conseguido 
uma integração contábil dos lançamentos, 
que antes eram feitos manualmente.
 No Restaurante, Convés e Bar 
Temático, colocamos em funcionamento 
um sistema de venda de vinhos feito por 
código de barras. Essa ação permite um 
controle efetivo do estoque da adega com 
precisão.

ICRJ: Quais melhorias ainda pretende 
fazer como Assessor de T.I. até o final 
de seu mandato. Quais são seus planos?
Nuno: Meu plano daqui pra frente é 
continuar esse processo de atualização e 
melhoria dos processos do Clube. Iremos 
estender para a subsede de Angra dos Reis 
o acesso à internet de melhor qualidade 
a um custo menor com a comodidade de 
acesso de dentro dos quartos.
 Estamos em fase de finalização de 
um aplicativo do ICRJ para dispositivos 
móveis com informações e serviços rela-
tivos ao Clube. Além disso, há um proje-
to de implantação do serviço de alerta de 
despesas no clube pelo associado via SMS 
(mensagem de texto no celular). 
 Para a DIRAN, está em anda-
mento o sistema de identificação das em-

barcações através de QRcode, permitindo 
controle de vagas e manutenção através do 
envio de informações em tempo real para 
que o sócio possa acompanhar tudo que 
está sendo realizado em seu smartphone ou 
tablet. Neste ano, implantaremos o sistema 
de lingada e estadia de patamar para con-
trolar a subida e descida de embarcações.
 Ofereceremos serviço de internet 
para concessionários, eventos sociais e es-
portivos realizados no ICRJ, gerando mais 
uma forma de receita para o Clube.
 Outro item que vale a pena des-
tacar é a criação de um sistema de gestão 
de dados integrados para facilitar o acesso 
da Comodoria a todas as informações re-
lativas ao funcionamento do clube.

ICRJ: O que você considera que está 
funcionando e não vai modificar?
Nuno: Considero que o sistema de im-
pressão dos departamentos, através de 
máquinas alugadas, está funcionando 
muito bem. Além disso, o custo é mais 
baixo terceirizando este serviço. Outro 
ponto que funciona muito bem é o nosso 
sistema de Gestão Empresarial (Sapiens). 
Ele reúne todos os dados e procedimentos 
administrativos, financeiros, comerciais, 
industriais e logísticos da empresa, facili-
tando as nossas rotinas de forma eficiente.

ICRJ: Que legado pretende deixar para 
o Clube?
Nuno: Pretendo deixar como legado um 
clube conectado, moderno e eficaz. Através 
de nossos projetos, acredito que o ICRJ irá 
se destacar no cenário nacional de clubes 
como referência de conectividade.

ICRJ: E um breve histórico de sua traje-
tória no ICRJ como esportista e admi-
nistrativamente.
Nuno: Desde 2011, quando cheguei ao 
Iate Clube, fui e continuo sendo esportista 
praticante da classe de Vela Adaptada. Em 
paralelo, venho realizando treinamentos 
em competições promovidas pelo ICRJ 
e outros clubes com o objetivo dos jogos 
Paralímpicos de 2016.
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 A 45ª edição do Circuito Rio foi realizada nos dias 30 e 31 de ou-
tubro e 1 de novembro pelo Iate Clube. Tivemos mais de 200 velejadores 
inscritos na competição com 47 barcos na raia nas classes Soto40, ORC, 
IRC E RGS.
 Esta edição foi disputada com excelentes condições de vento, as me-
lhores dos últimos tempos em regatas fora e dentro da Baía, realmente foi 
um sucesso. No total, tivemos sete regatas para a classe Soto40 e seis para as 
demais. E ainda foi oferecida aos barcos que se inscreveram antecipadamen-
te, a personalização da camisa do evento com o nome da sua embarcação.
 Na classificação geral do Circuito Rio tivemos como campeão Edu-
ardo Souza Ramos na Soto40, Mario Martinez na IRC, Roberto Schnarn-
dorf na RGS e Torben Grael na RGS. A tabela completa você pode conferir 
no site: www.icrj.com.br/circuitorio.

CIRCUITO45º

ORC / GERAL ENERGISA/MAGIA V Torben Grael CNC
ORC 500 ENERGISA/MAGIA V Torben Grael CNC
ORC 600 RUDÁ Mário Martinez CIR
ORC 650 DIVINA PROVIDÊNCIA Sérgio Almeida ICRJ
IRC / GERAL RUDÁ Mario Martinez CIR
IRC I ANGEAL STAR VI Peter Dirk Siemsen ICRJ
IRC II LUCKY V Ralph Rosa CNC
BRA RGS / GERAL DORF Roberto Schnarndorf ICRJ
BRA RGS A CHRISPIN José Carlos Souza CIR
BRA RGS B DORF Roberto Schnarndor ICRJ
SOTO 40 PAJERO Eduardo Souza Ramos ICS

Segue abaixo e-mail do velejador 
Renato Avelar, um dos participantes 

do Circuito Rio 2014:

 “Peço licença para contar como 
isso tudo aconteceu do ponto de vista de 
quem veleja atrás.
 O Circuito Rio 2014 foi um 
divisor de águas na história recente do 
evento. Um show de organização, regatas 
incríveis, barcos fantásticos e velejadores 
de altíssimo nível.
 A palestra do Sr. Roberto Rocha 
de Azevedo trouxe à tona a grandiosida-
de da prova, que nos mostrou que nesta 
regata estávamos participando de um dos 
eventos de vela mais incríveis.
 O evento reuniu campeões 
mundiais e olímpicos em doses indus-
triais, coisa incrível de se ver! Em certo 
dia de regata, na área da piscina vi nada 
menos que: 14 medalhistas olímpicas e 
uma dezena de campeões mundiais, um 
privilégio estar entre estes atletas.
 Participar na classe IRC, mes-
mo sem grandes resultados como o fiz, é 
um prazer inenarrável. Uma alegria que 
gostaria de compartilhar com todos, pois é 
disto que se faz a vela: alegria de velejar. 
 Gostaria de dar um parabéns 
especial a Diretoria e equipe de Vela.
Um espetáculo!!!!!!!!!!!”

Angela Star VI, Dorf e Divina Providência

Rio
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 No dia 9 de novembro foi realizado o Campeonato 
Estadual de Optimist no Clube Naval Piraquê e a flotilha do 
ICRJ fez bonito fora de casa. O velejador Gustavo Abdulklech, 
que se despediu da classe Optimist, conquistou o tricampeona-
to Estadual da classe e o tricampeonato do Ranking Estadual. 
Com esse feito, que já não era quebrado há mais de 20 anos, ele 
teve o direito de ficar com a taça.
 Na classificação por equipes, o ICRJ também levou a 
melhor e teve oito competidores entre os 10 melhores do even-
to. No feminino, a velejadora Rafaela Salles ganhou o Campe-
onato Estadual e terminou em segundo lugar no geral. 
 A velejadora Daniela Luz, que terminou em terceiro 
lugar geral, foi a vencedora do Ranking Estadual Feminino. 
Esse título é conquistado pelo somatório das competições reali-
zadas durante todo o ano de 2014.
 Gustavo fecha o ciclo no Optimist com vitórias con-
sistentes, inclusive uma em barco Laser, no qual foi campeão 
sub-16 em 2014. Agora, ele pretende desbravar novas classes, 
como a 29er, por exemplo. 

TRICAmpEãO NO OpTImIST

Os 10 melhores no Estadual:

1º GUSTAVO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH /ICRJ 

2º RAFAELA M M DE SALLES /MAKTUB/ ICRJ /FEMININO 

3º DANIELLA LUZ / ICRJ / FEMININO JUVENIL 

4º CAIO LEITE SOARES /HYDRUS /ICRJ /JUVENIL 

5º STEFANO MOTTA GERONIMI / CC /INFANTIL 

6º ZOLTAN L. HIERNEIS MACHADO/ KYROS /ICRJ/ INFANTIL 

7º ESTHER PESSANHA F. WÖLLNER / ICRJ/ FEMININO JUVENIL 

8º LUIZ OTAVIO CORREIA /BOY DAS GUEUS/ CNC /INFANTIL 

9º ÉRICO PENTEADO / ICRJ /JUVENIL 

10º JOAO GUTTMAN PETERSEN /ICRJ/ JUVENIL
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 O Campeonato Estadual da classe Optimist foi realizado no dia 20 
de novembro no Clube Naval Piraquê. O ICRJ não só venceu pela sexta 
vez consecutiva, como dominou o pódio conquistando os três primeiros 
lugares. A equipe composta por Richard Hilbert, Daniela Luz, Lucas Ca-
zale e Rafaela Salles foi a grande campeã. Os vice-campeões foram: Gus-
tavo Abdulklech, João Petersen, Erico Penteado e Caio Leite Soares. Já o 
terceiro lugar ficou para Bernardo Tostes, Rafael Ribeiro, Bruno Hirth, 
João Victor Ramos e João Gabriel Veloso. O Campeonato Brasileiro de 
Optimist realizado neste mês você vai conferir na próxima edição.

HExA POR EQUIPES 
NO OPTIMIST

vela

 A tradicional Taça Royal Tha-
mes da classe Star foi realizada no 
dia 16 de novembro no ICRJ. Nesta 
edição, a competição foi realizada so-
mente no domingo devido à falta de 
vento no sábado. 
 Tivemos onze barcos dispu-
tando na raia, dos quais cinco de São 
Paulo e um de Brasília disputando as 
três regatas. Na classificação geral, a 
dupla de velejadores do ICRJ Jorge 
Zarif e Marco Lagoa foram os gran-
des campeões. A medalha de prata 
ficou para Torben Grael e Guilherme 
de Almeida, e a de bronze foi para 
Marcelo Bellotti e Antônio Moreira. 
A Classificação completa você pode 
ver no site www.icrj.com.br/vela

Taça Royal Thames

 Em quatro dias, sete regatas 
foram realizadas com boas disputas na 
água. Este foi o Campeonato 7º Dis-
trito da classe Star realizado do dia 20 
a 23 de novembro pelo ICRJ. O even-
to reuniu 10 barcos na raia, sendo um 
da Argentina, que se classificou na 3º 
posição geral com os velejadores Torkel 
Borgström e Juan Pablo Engel Harm.
 Os grandes vencedores do 
campeonato foram Torben Grael e 
Guilherme de Almeida, já os vice-cam-
peões foram os velejadores Jorge Zarif e 
Maurício Bueno do ICRJ.

CAmpEONATO 7º DISTRITO

Vice-campeões - Jorge Zarif e Maurício Bueno

Campeões - Torben Grael 
e Guilherme de Almeida

Campeões - Jorge Zarif e Marco Lagoa
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VELA - JANEIRO 2015

Data Regata Classes
03 e 04 Copa Snipe (1ª etapa) e Taça Star Snipe e Star

08 a 11 Copa Brasil Optimist Estreante

09 a 18 Cameponato Brasileiro Optimist

19 a 23 Cameponato Brasileiro Laser (Std. e Radial Fem.)

25 a 29 Cameponato Brasileiro Laser (Radial Masc. e 4.7)

vela

 O 2º Campeonato Intergaláctico de 49er e 
49erFX reuniu a nata da vela olímpica mundial no ICRJ 
durante os dias 11 a 14 de novembro do ano passado 
competindo na raia dos Jogos Olímpicos 2016. 
 A flotilha de 41 barcos, dos quais 23 masculinos 
(49er) e 18 femininos (49erFX) velejou na Baía de Gua-
nabara com boas condições de vento, que acabou sendo 
muito elogiada pelos atletas estrangeiros.
 A última prova do campeonato teve pontuação 
dobrada e posição invertida da tripulação, o que confe-
riu mais emoção até o último minuto de prova. As dina-
marquesas Jena Mai Hansen e Katja Salskou-Iversen, se 
consagraram campeãs acirrando a briga interna com suas 
compatriotas pela representação de seu país no Rio 2016. 
 A medalha de prata ficou para a dupla da Nova 
Zelândia, Alexandra Maloney e Melly Meech e a medalha 
de bronze ficou para a dupla brasileira Martine Grael e 
Kahena Kunze.
 Entre os homens, os campeões foram Peter Bur-
ling e Blair Tuke também da Nova Zelêndia. Já os britâni-
cos John Pink e Hollingworth Bithell ficaram em segun-
do lugar, enquanto Dylan Fletcher e Alain Sign foram os 
terceiros colocados.
 Entre os brasileiros, Dante Biachi e Thomas Low-
-Beer terminaram o Intergaláctico de 49er em nono lugar 
e Marco Grael e Gabriel Borges, que chegaram a vencer 
uma das regatas, ficaram em 14º geral.

49er e 49erFX
Intergaláctico de 
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 O Torneio Anual de Peixes de 
Bico começou no dia 22 de novembro. 
Na primeira etapa, tivemos uma quan-
tidade bastante expressiva de peixes de 
bico liberados, um total de 85. A equi-
pe Jenny, do Comandante Victor Ad-
ler, ficou em 1º lugar, a equipe Perfeita 
Star, do Comandante Eduardo Castro, 
em 2º lugar e a equipe Binoca, do Co-
mandante Leonardo Bochner em 3º 
lugar.
 Já na segunda etapa, realizada 
no dia 29 de novembro, a quantidade 
de peixes não foi tão generosa e ao tér-
mino tivemos 42 peixes de bico soltos. 
A equipe Jenny novamente sagrou-se 
vencedora, seguida pela equipe Bino-
ca e a equipe Toi Toi, do Comandante 
Antônio Bali, em 3º lugar.
 Na terceira etapa, ocorrida dia 
06 de dezembro, a quantidade caiu 
ainda mais. Foram ao todo 34, muito 
devido ao fato das traineiras pescando 
de espinhel boiado na área de pesca. 
Venceu a equipe Kisu, do comandante 
Andre Elias, seguida da equipe Perfei-
ta Star e em terceiro a equipe Carcará, 
Comandante Sandro Lahmann.

Torneio Anual de 
Peixes de Oceano

 
 No Torneio de Peixes de Oce-
ano, que acontece simultaneamente ao 
Torneio de Peixes de Bico, temos que 
destacar e parabenizar a equipe Kisu, 
do Comandante André Elias, a equipe 
Anaheim, Comandante Wolney Ma-
galhães e a equipe Picante, do Coman-
dante Luiz Carlos Bulhões, que após 
a realização de ¾ do torneio estão, 
respectivamente, nas primeiras coloca-
ções. 

 Na primeira etapa, venceu a 
equipe Anaheim, em segundo lugar 
ficou a equipe Carcará e na terceira 
posição, ficou a nova equipe Aquavit, 
do Comandante Pedro Guimarães.
 Na segunda etapa, o pódio 
foi composto novamente pela equipe 
Anaheim, pela equipe Dagarana, do 
Comandante Rafael Ferreira, e pela 
equipe Kisu.
  Na terceira etapa, a vitória foi 
da equipe Barra do Vento, do coman-
dante Alcebiades Garcia, seguida pela 
equipe Bia Carol, do comandante Ser-
gio Barcelos e na terceira colocação a 
equipe Kisu.

Torneio Individual

 Dentro do Torneio de Peixes 
de Bico há uma subcompetição indi-
vidual entre os pescadores.  As maio-
res pontuações ao final da 3ª etapa 
eram dos pescadores Evandro Soares, 
Diretor de Pesca, Eliseu Soares Filho, 
Alberto Quintaes, Renato Barbosa e 
Eliseu Soares Neto. 

Copa ICRJ

 Até o fechamento desta edi-
ção, a Copa ICRJ tem dois finalistas, 
Picante e Binoca. O esquema mata-
-mata com utilização dos pontos do 
Torneio de Peixes de Bico revela o 
campeão da Copa ICRJ. 
 Vamos continuar acompa-
nhando as disputas, no próximo bole-
tim já teremos os grandes vencedores. 
Aguardem!

Torneios de 
Bico e Oceano

Equipe Jenny- campeã da 1ª e 2ª etapa do torneio de 
peixes de bico

Campeã da 1ª e 2ª etapas do Torneio peixes de Oceano  
Comandante Wolney Magalhães e equipe Anaheim 

Equipe Kisu - campeã da 3ª etapa 
do torneio de Peixes de bico
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 Chegou ao fim no dia 14 
de dezembro, o 52º Torneio Anual 
de Peixes de Bico do Iate Clube do 
Rio de Janeiro. Segundo o Diretor de 
Pesca, Evandro Soares, “trata-se do 
segundo Campeonato de Pesca mais 
antigo do mundo, sem interrupção”. 
Após belíssima disputa, a equipe Bi-
noca, do Comandante Leonardo Bo-
chner, conquistou o seu quinto título. 
Completaram o pódio da equipe, os 
pescadores Eliseu Soares Neto, Fer-
nando Caetano de Almeida, Pedro 
Bertrand e Afranio Faro.
 Não houve muita captura de 
peixes na competição, porém na eta-
pa final não faltou emoção. A equipe 
Jenny, do Comandante Victor Adler, 
que havia vencido as duas primei-
ras etapas, terminou em 2º lugar e a 
equipe Kisu, do Comandante André 
Elias, em 3º lugar geral.
 No 13º Torneio Anual de Pei-
xes de Oceano, em outra final disputa-
díssima, a vitória foi da equipe Ponta 
Firme, do Comandante Marcos Lips. 
Ficando com a segunda colocação, a 
equipe Picante do comandante Luiz 
Carlos Bulhões, e, na terceira posição 
a equipe Anaheim, do comandante 
Wolney Magalhães.
 Na Copa Iate, no confronto 
com a equipe Picante, a equipe Bino-
ca também levou a melhor. No Indi-
vidual, a vitória foi de Evandro Soa-
res, em segundo Eliseu Soares Filho e 
em terceiro Leonardo Bochner.
 Nossos parabéns a todos os 
vencedores e competidores que pres-
tigiaram os torneios do Iate Clube no 
ano de 2014. O ano de 2015 promete 
muito mais!

vezes Binoca!!!5
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PESCA - JANEIRO 2014

Data Torneio Local
10 a 17 22º Cabo Frio Marlin Invitational Cabo Frio

24 Offshore Open 27,5’’ ICRJ

pesca

 O 18º Torneio Marlin Rio terminou dia 15 de novembro consagran-
do a equipe Perfeita Star, do comandante Eduardo Castro, como bicampeã 
do torneio. Em segundo lugar ficou a equipe Picante, do comandante Luis 
Carlos Bulhões. Outro destaque foi a Equipe Ponta Negra, do comandante 
José Vasco, ganhando a 3ª etapa e se classificando no 3º lugar geral.
 A cor e a temperatura da água estavam bastante favoráveis à pesca, 
culminando na melhor etapa do torneio com relação à quantidade de peixes 
capturados. O total foi de 7 (sete) Marlins Azuis e 4 (quatro) Marlins Brancos 
liberados.
 Mesmo sendo competição exclusiva de Marlins, não podemos dei-
xar de registrar o novo recorde de captura de Dourado no ICRJ, feita pelo 
pescador Alex Greeman, da lancha Greenboat, pesando 34,900kg. O antigo 
recorde, de 34,200kg do pescador Francisco Olival, já perdurava há 40 anos 
no Clube.  Parabéns aos pescadores!

Bicampeã do marlin Rio
perfeita Star

Alex Greeman da equipe Greenboat - Maior 
Dourado pesando 34,900kg

Comandante Eduardo Castro da Equipe 
Perfeita Star- Campeã do Marlin Rio

Equipe Ponta Negra - campeã da 3ª Etapa
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 O ICRJ em parceria com a Fede-
ração de Caça Submarina do Estado do 
Rio de Janeiro realizou o Torneio Bruno 
Hermanny de Caça Submarina no dia 22 
de novembro com participação do Bruno 
Hermanny Jr. na entrega de prêmios.
 O ICRJ ficou em segundo lugar 
na classificação por clubes. No Individual, 
Rodrigo Fahham e Kevin Sansão, do Clu-
be Marimbás, ficaram com o primeiro e 
segundo lugares, respectivamente.  Já, re-
presentando o ICRJ, o competidor André 
Consídera terminou o torneio na terceira 
colocação.

Torneio Bruno Hermanny 
de Caça Submarina

 Para aproveitar bastante 
as férias de janeiro, a EDN vai 
promover no final deste mês a 
primeira Colônia de Férias de 
2015.Desta vez as atividades 
acontecerão do dia 27 a 30 des-
te mês em período integral, das 
08h30às 17h30. As inscrições 
de crianças e adolescentes de 
3 a 14 anos podem ser feitas 
na secretaria da EDN através 
do telefone 3223-7200 ramal 
2192.

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 - Intensivo aos Sábados, dias 10 e 
17/01, das 9h às 12h.

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

MERGULHO:
Cursos de mergulho do recreacional 
ao Instrutor

VELA RECEACIONAL:
- Fundamental (A partir de 3 anos)
- Iniciação à vela (Depois te ter passado 
pelo nível de Fundamental)

VELA
- Optmist; 
- Laser/Dingue (A partir de 14 anos);
- 420 (para alunos formados no nível II de 
laser ou dingue);
- Windsurf (A partir de 10 anos); 
- Oceano J24: de 3ª a 6ª feira 
(Manhã ou Tarde), e sábado e domingo 
(Manhã ou Tarde)

Aulas Particulares de 3ª a 6ª feira

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

FÉRIAS DE
 JANEIRO

STAND UP:
Horários a combinar com o professor 

pesca/edn
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 No dia 22 de novembro, o Show dos Golden Boys levou aproximada-
mente 300 associados e convidados à Pérgula da Piscina para curtir os sucessos 
como “Alguém na Multidão”, “Pobre Menina”, “Ritmo de Chuva”, “Cantiga 
para Luciana”, entre outros. 
 O Trio fechou a programação de shows do Iate Clube em 2014 com 
sucesso incontestável. Agora é só aguardar o que virá neste ano novo. 

GOLDEN 

BOYS  O primeiro dos quatro 
shows realizados no Ponto de En-
contro lotou as mesas com associa-
dos que foram ouvir os clássicos de 
Elis Regina na voz da cantora Saloá 
Farah, no dia 6 de dezembro.
 Neste mês, os homena-
geados serão os cantores Tom Jo-
bim e Djavan. Em 17 de janeiro, 
a cantora Roberta Lima cantará os 
clássicos de Tom Jobim. Já no últi-
mo sábado do mês, dia 31, Arthur 
Elyachar interpretará canções de 
Djavan. Aproveite e confira.

TRIBUTO
À ELIS
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 No dia 13 de dezembro foi oferecido o mais tradi-
cional almoço em homenagem às Forças Armadas do Brasil. 
Dessa vez, a homenageada foi a Marinha do Brasil pela pas-
sagem do Dia do Marinheiro.
 Como de costume, o ritual começou com as embar-
cações: Boa Ventura, Sea Club R e Illusion, saindo do ICRJ 
com a Comodoria para o Vinho de Honra realizado no 1º 
Distrito Naval, e retornando juntamente com os Almirantes 
para a Sede do Clube. No retorno, foi oferecido um coquetel 
no Salão Nobre para todos os convidados e o almoço foi ser-
vido no Salão Marlin Azul.
 A parte solene do evento deve discurso do Comodo-
ro Paulo Fabiano e do Comandante da Marinha, o Almirante 
Júlio Soares de Moura Neto, que ao final realizaram a troca 
de lembranças.

HOmENAgEm À mARINHA

Presidente do Conselho e Comodoro recepcionando o Almirante Moura Neto

Maria de Lourdes Fabiano, Comodoro Paulo Fabiano, Sheila Royo 
Soares de Moura e Almirante Júlio Soares de Moura Neto 

 Na tarde do dia 14 de dezem-
bro o Iate Clube realizou a festa de 
Natal para a criançada na Pérgula da 
Piscina. Teve muita diversão, bailari-
na e soldadinho de chumbo, camarim 
da beleza para as meninas, oficina de 
arte e muita brincadeira para todos. 
O momento da chegada do Papai 
Noel deixou a garotada eufórica e a 
maioria fazia questão de tirar uma 
foto e fazer os pedidos de presentes 
ao bom velhinho.

Natal das 
Crianças

Almirante Moura Neto entregando a Espada de Oficial da Marinha do Brasil 
para o Comodoro Paulo Fabiano
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Fixa

pROgRAmAÇãO SOCIAL

Janeiro

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

17

Música no Museu - “Duo piano-harpa - Maria Helena Andrade, piano e 
Maria Celia Machado, harpa ” Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

Tributos - Roberta Lima canta Tom Jobim
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

20

Tributos - Artur Elyachar canta Djavan
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.31

social
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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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FELIZ NATAL
DIA: 02/01 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Diane Kruger, Benno Fürmann, 
Guillaume Canet, 2006 (França, Inglaterra), 
116min – Guerra Drama (14anos).

Natal de 1914, em plena 1ª Guerra Mundial... 
Nas trincheiras cai a neve misturada aos pre-
sentes enviados pelas famílias dos soldados 
que ocupam as trincheiras francesas, escocesas 
e alemãs envolvidas no conflito. Durante a 
noite, os soldados saem dos seus postos, dei-
xam seus rifles de lado, para apertar as mãos 
do inimigo. Este minuto foi o bastante para 
mudar a vida de um padre anglicano, um te-
nente francês, um grande tenor alemão e um 
soprano. Filme inesquecível. 
 

JOGO DURO
DIA: 03/01 – SÁBADO 
ELENCO: Ben Affleck, Charlize Theron, 
2009 (EUA), 104min – Suspense, Ação 
(14anos).

Depois de sair da prisão, tudo o que Ruby 
Duncan quer é começar uma vida nova com a 
sua namorada, Ashley, a garota de seus sonhos. 
Entretanto, à espera deles está uma trupe de 
criminosos que querem forçar o casal a par-
ticipar de um último assalto. Agora, quando 
Ruby e Ashley pensavam em começar uma 
nova vida, se veem presos nas mãos de crimi-
nosos.

DESAFIANDO OS 
LIMITES
DIA: 04/01-DOMINGO
ELENCO: Anthony Hopkins, 2000 
(EUA,Japão), 120min – Drama, Aventura 
(12anos).

Anthony Hopkins interpreta Burt Munro, um 
homem que nunca deixou os seus sonhos para 
trás. No final dos anos 60, em plena época da 
“contra-cultura e contestação social”, o neoze-
landês Burt Munro toma uma decisão impor-
tante – quebrar um famoso recorde esportivo 
montando uma motocicleta clássica dos anos 
20. Uma Indian. No entanto, embora ele já 
não seja mais um jovem, passa anos construin-

do sua moto e quando consegue, pronto para 
rodar pelo o mundo e para bater todos os re-
cordes...

MINHA VIDA SEM MINHAS MãES
DIA: 07/01 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Topi Majaniemi, Marjaana Maija-
la, Maria Lundqvist, 2005 (Suécia), 111min 
– Drama (12anos).

Em 1943, o pai do menino Eeros morre no 
front da Segunda Guerra Mundial e sua mãe 
toma a difícil decisão de mandar seu filho úni-
co de nove anos embora da Finlândia para a 
segurança da Suécia. Sem falar a mesma lín-
gua, ele se sente desconfortável nessa casa es-
trangeira ao mesmo tempo em que sofre com 
a falta de sua verdadeira mãe. A partir das car-
tas que troca com ela, Eeros muda sua maneira 
de ver o mundo e mais importante, seus senti-
mentos. E um filme especial.

CARNEGIE HALL 
AT 100 – A PLACE OF DREAMS
(Música Classica)
DIA: 08/01 – QUINTA-FEIRA

A SENHA: SWORDFISH
DIA: 09/01 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: John Travolta, Hugh Jackman, 
Halle Berry, 2001 (EUA), 99min – Suspense, 
Ação (16anos).

John Travolta é um famoso espião que dese-
ja colocar a mão em uma bolada de dinheiro. 
Para tanto, ele precisa contratar um habilidoso 
hacker para quebrar os códigos de segurança. 
A estrela deste filme e o próprio Travolta, mas 
o thriller ainda reserva a charmosa presença da 
dupla Hugh Jackman e Halle Berry que, apa-
rece nua em cena.

CHUVA NEGRA
DIA: 10/01 - SÁBADO
ELENCO: Michael Douglas, Andy Garcia, 
1988 (EUA), 120min – Policial (14anos).

Neste ensaio sobre xenofobia do tira Nick, que 
tem que viajar até o Japão para escoltar o psi-
cótico Sato, mafioso da Yakuza, que foi captu-
rado em Nova York. Já em seu país, Sato foge 
e elimina Charlie, parceiro de Nick. Esta mor-
te deflagra no policial uma sede de vingança 
acima de qualquer lei, levando-o a se envolver 
cada vez mais com a perigosa Yakuza. A dupla 
Michael Douglas e Andy Garcia... 

CORAÇãO VALENTE
DIA: 11/01 - DOMINGO
ELENCO: Mel Gibson, Sophie Marceau, 
1995 (EUA), 177min – Guerra Bibiográfico 
(14anos).

No século XIII, soldados ingleses matam a 
mulher do escocês William Wallace, bem na 
sua noite de núpcias. Para vingar à amada, ele 
resolve liderar seu povo em uma luta contra 
o cruel Rei inglês Edward I. Com a ajuda de 
Robert e Bruce, ele vai deflagrar uma violenta 
batalha com o objetivo de libertar a Escócia de 
uma vez por todas.

DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS
DIA: 14/01 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Zoe Kazan, Jake Johnson, Ron 
Livingston, 2013 (EUA), 95min – Comédia 
Romântica (14anos).

Duas irmãs gêmeas, uma introvertida e a ou-
tra bela e bem-sucedida, estão dentro do mes-
mo carro quando sofrem um acidente. Todos 
pensam que quem morreu foi Lauren, a irmã 
mais feia, quando na verdade foi a irmã boni-
ta que faleceu. Esta é uma oportunidade para 
Lauren assumir a identidade da outra, levando 
uma vida bem mais interessante e tendo novas 
chances para o amor.

SONHOS DE UM SEDUTOR
(Cine Cult)
DIA: 15/01 - QUINTA-FEIRA
ELENCO: Woody Allen, Diane Keaton, 
Tony Roberts, 1972 (EUA), 88min Comédia 
Romântica (12anos).

PROGRAMAÇãO DO CINEMA - JANEIRO
Quartas, sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcelos
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Este e um magnífico musical de 1938 repleto 
de canções alegres e muita diversão com elen-
co de grandes estrelas dos primeiros musicais 
da Broadway. Judy Garland e Eleanor Powell 
são incansáveis dançando durante horas junto a 
Robert Taylor que brilha nesse magnífico musi-
cal repleto de canções alegres e muita diversão.   

SOBREVIVENDO AO AMOR
DIA: 28/01 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Ted Danson, Mary Steenburgen, 
2004 (EUA), 120min – Drama (12anos).

Ted e Mary começam este drama romântico 
sobre um casal, que após muitos anos de casa-
mento, querem o divórcio. Para isso, resolvem 
fazer uma viagem para discutir os detalhes da 
separação. A ideia não foi boa e o tom amigável 
desaparece. Tudo mudará, ficando em segundo 
plano quando sofrem um acidente ficando pre-
sos na neve. A luta pela sobrevivência vai fazer 
com que redescubram velhas emoções.

ELA
DIA: 30/01 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Joaquin Phoenix, Scarlett Johans-
son, 2013 (EUA), 120min – Drama, Ficção 
Científica (14anos).

Theodore é um escritor solitário, que acaba de 
comprar um novo sistema operacional para 
seu computador. Para a sua surpresa, ele acaba 
se apaixonando pela voz deste programa infor-
mático, dando início a uma relação amorosa 
entre ambos. Esta história de amor incomum 
explora a relação entre o homem contemporâ-
neo e a tecnologia.

EM BUSCA DA FELICIDADE
DIA: 31/01 – SÁBADO
ELENCO: Val Kilmer e Laura Flyn Boyle, 
2007 (EUA), 85 min – Romance (12 anos).

Ben é um menino de 13 anos que não se con-
forma com a falta de carinho de seus pais. 
Quando Cassie, uma garota da mesma idade, 
chega para viver na cidade com sua família, os 
dois criam uma forte amizade. Frustrados com 
essa situação, eles decidem embarcar em uma 
incrível viagem em busca dos tios de Cassie 
na esperança de encontrar um lar perfeito para 
eles. Em sua jornada, eles cruzam com pessoas 
de todo tipo e aprendem lições sobre o mun-
do. Ao final, eles aprendem que as famílias não 
são perfeitas, porém são providas de um amor 
raro e incondicional. O filme é encantador...

Isso acontece nesse filme ao mesmo tempo 
com quatro casais diferentes e os desencontros 
serão muitos. O filme é alegre, inteligente e 
os lindos atores dão um show nesta comédia 
romântica.

CELULAR - UM GRITO DE SOCORRO
DIA: 21/01 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Kim Basinger, Chris Evans, Eric 
Christian Olsen, 2004 (EUA), 95min – Dra-
ma (12anos).

Após ser sequestrada e presa em um cativeiro, 
uma mulher consegue fazer uma ligação tele-
fônica após consertar um aparelho quebrado. 
Ela disca para um número qualquer e a cha-
mada cai no celular de Ryan, que a princípio 
acredita ser um trote. Após ouvir os gritos 
dela e as vozes dos sequestradores ameaçando-
-a, Ryan se convence que o pedido de ajuda 
é sério e passa a buscar meios de ajudá-la. O 
problema é que ela não sabe onde está e a bate-
ria do celular de Ryan pode acabar a qualquer 
momento, o que poria fim a qualquer tipo de 
contato entre os dois.

PECADOS ARDENTES
DIA: 23/01 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Ewan McGregor, Tilda Swinton, 
Emily Mortimer, 97min – Suspense (16anos).

Durante uma viagem de Glasgow para Endim-
burgo, Joe, um andarilho, arranja emprego no 
barco pertencente a Les e sua esposa Ella. Em 
uma certa tarde, eles descobrem o cadáver de 
uma jovem flutuando na água. Acidente? Sui-
cídio? Assassinato? Conforme a polícia conduz 
as investigações, um suspeito é preso...

CLUBE DE COMPRAS DALLAS
DIA: 24/01 – SÁBADO
ELENCO: Matthew McConaughey, Jenni-
fer Garner, 2013 (EUA), 117min – Drama 
(14anos).

Em 1986, o eletricista texano Ron Woodroof 
é diagnosticado com AIDS e logo começa 
uma batalha contra a indústria farmacêutica. 
Procurando tratamentos alternativos, ele passa 
a contrabandear drogas ilegais do México...

MELODIA DA BROADWAY
(Disco Laser)
DIA: 25/01 - DOMINGO

Esta maravilhosa comédia de Woody Allen foi 
seu primeiro grande sucesso com Diane Ke-
aton, com quem viria a se casar. Ambos ga-
nharam um Oscar. Woody faz o papel de um 
fanático por cinema com alucinações frequen-
tes e peculiares. Com a entrada de Humphrey 
Bogart no filme como “consultor”, ele conse-
gue descobrir finalmente que há uma mulher 
com quem ele pode finalmente ser ele mesmo, 
a bela Linda. A última cena é uma paródia ge-
nial do clássico final do filme Casa Branca.

MEDO DA VERDADE
DIA: 16/01 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Casey Affleck, Michelle Mona-
ghan, Morgan Freeman, Ed Harris, 2007 
(EUA), 114min – Ação (14anos).

Medo da verdade é o primeiro filme de Ben 
Affellck dirigindo seu irmão Casey Affelck, 
que faz o papel de um detetive contratado para 
encontrar uma menina que foi raptada ines-
peradamente. Ele tem que arriscar tudo nessa 
busca que envolve muitos acontecimentos e 
reviravoltas inesperadas. O elenco é de primei-
ra e a performance  de Casey é eletrizante. A 
crítica classificou Ben Affelck como um dire-
tor “sensacional”.

ERROS IRREVERSÍVEIS
DIA: 17/01 - SÁBADO
ELENCO: Tom Selleck, William H. Macy, 
2004 (EUA), 120min – Suspense (14anos).

Rommy (Tom Selleck) é indiciado por um 
triplo assassinato em 1991. Dez anos depois, 
ainda no corredor da morte, esperando ser 
executado, surge uma nova prova. Além de 
absolvê-lo, coloca em xeque um julgamento 
cheio de erros gravíssimos que não podem 
mais ser escondidos. O filme tem personagens 
tão envolventes que leva o espectador para 
uma viagem com seus tipos e segredos.

ELE NãO ESTÁ MUITO A FIM DE VOCÊ
DIA: 18/01 – DOMINGO
ELENCO: Ben Affleck, Jennifer Aniston, 
Drew Barrymore, Bradley Cooper, Scarlett 
Johansson, 2009 (EUA), 130min – Comédia 
Romântica (14anos).

Você realmente gosta deste rapaz, mas não 
sabe se ele gosta de você. Então você inven-
ta desculpas. Pare de se enganar porque a ex-
plicação é simples: ele não está a fim de você. 

cinema
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 O sucesso do ano passado vai continuar neste ano. Após duas edições 
da Aula de Gastronomia, a chef Lorena começa o ano com a 3ª edição da 
aula gourmet no dia 8 de janeiro. Desta vez, ela irá ensinar comidas leves para 
degustar no verão. O valor da inscrição é R$ 50,00. Vale sempre lembrar que 
as vagas são limitadas.
 Confira abaixo alguns cliques da segunda aula realizada no dia 9 de 
dezembro, onde os alunos aprenderam alguns acompanhamentos para as ceias 
de Natal e Réveillon.

3ªAULA DE 
GASTRONOMIA HARMONIZADO

 Que tal começar o ano 
com um belo jantar harmoni-
zado no seu Clube!? O primei-
ro Jantar Harmonizado já tem 
data para acontecer: dia 22 de 
janeiro. As reservas já podem ser 
feitas no restaurante do ICRJ e 
o valor é de R$ 180,00 por pes-
soa. Corram, pois o número de 
lugares é limitado. Segue abaixo 
o Menu para dar água na boca.

Primeira Entrada
Bruschetta de Cogumelos Frescos 

com Perfume de Ervas
Segunda Entrada

Gazpacho com Camarão VG 
Grelhado

Terceira Entrada
Mini Carpaccio de Pato com Figo 

Trufado
Primeiro Prato
Vermelho Poché
Segundo Prato

Raviole de Parma com Molho de 
Queijo de Cabra
Terceiro Prato

Medalhão de Cordeiro ao Foie 
Gras

Finalizando
Queijo de Ovelha

Finalizando
Sorbet de Manga

Sobremesa
Souflé Gelado de Frutas Vermelhas

MENU
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DOMINGO AZUL 
Billy Blanco

No Iate Clube é que começa a vida 
Qualquer semblante alegria estampa 
Velas ao vento saiu o “Atrevida” 
Já vai na barra bem distante a “Sampa” 
É o sol, é o céu, é o mar 
Na manhã cheia de azul 
É Zezé deslizando no esqui 
Por aqui, por ali 
A marola já vem 
Cresceu, vai saltar 
Muito bom, muito bem, saltou 
Quanta coisa linda no Samanguaiá 
Como é bom fazer domingo azul por lá 
A lua chega, manda o sol embora 
O horizonte fi ca multicor 
Domingo azul é bom, mas já é hora 
De se voltar para pensar no amor 
No Iate, jantar, ou no bar, violão 
Mais um vodka-martini 
Temperando a canção 
Madrugada se fez 
Só me resta esperar 
Domingo voltar 
Ser feliz outra vez 
Assim 

 Que o músico Billy Blanco tem uma música, dentre tantas de seu vasto 
repertório, dedicada especialmente ao ICRJ!? 
 Trata-se da canção “Domingo Azul”, que ele compôs aqui mesmo no 
ICRJ e fala das belezas que o Clube proporciona, sua vista para a Baía de Gua-
nabara e da convivência entre os associados. Segundo o Diretor Secretário Liège 
Melo, é “tudo que sempre valorizamos e buscamos manter”.
 Ele ainda recomenda assistir a gravação do grupo “Os 
Cariocas” no Youtube, que você pode acessar no link (www.
youtube.com/watch?v=CFlJNxTkZzQ) ou pelo QRcode. 
A letra você confere no quadro ao lado:

Você Sabia?
Foto da internet

 A classe Ouro do Torneio de Bilhar teve sua 3ª 
Etapa realizada no dia 9 de dezembro fechando o ca-
lendário de competições de 2014. Ao todo, foram 16 
competidores na classe Ouro mais 16 na classe Prata. 
Nesta etapa, Peter King fi cou em 1º lugar, seguido por 
Leonardo Oliveira e Fernando Gioia.
 Na classifi cação geral do torneio, Peter King foi 
o grande vencedor com 43 pontos. Em segundo lugar 
fi cou Leonardo Oliveira com 41, seguido por Rodolfo 
Simões com 37 pontos e Alfredo Shwartz em quarto 
lugar com 36 pontos.
 Vale lembrar que os primeiro quatro colocados 
na classe Prata sobem para a categoria Ouro e os quatro 
últimos da classe Ouro descem para a Prata.

Campeões no Bilhar
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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.


