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 Nesta edição você vai 
ficar por dentro de tudo que aconte-
ceu em comemoração aos 95 anos do 
Iate Clube do Rio de Janeiro - desde 
os eventos esportivos até o que rolou 
na festa. A capa desta edição está es-
trelada pelo bolo da festa que acon-
teceu na noite do dia 28 de março, 
na Pérgula da Piscina, para setecentos 
convidados e teve a Banda Blitz como 
atração musical da noite. Um sucesso!
 Na Vela, tivemos muitas rega-
tas em março. Começando pela Re-
gata de Aniversário 95 anos do ICRJ 
Monotipos no dia 7, que reuniu qua-
se cem barcos na água. No dia seguin-
te, os barcos de Oceano competiram 
a mesma regata, com vitória do Ânge-
la Star VI do Comandante Francisco 
Siemsen Bulhões. E, nos dias 21 e 22, 
a Classe Optimist também velejou 
pela mesma regata que homenageou 
o aniversário do Clube.
 Mais para o final do mês, a 
tradicional Regata Darke de Mattos 
completou a sua 71ª edição organiza-
da pelo ICRJ.  A dupla campeã des-
ta edição foi John King e Fernando 
Gioia com o barco Nathalia. Além 
dela, tivemos a novata Regata Robert 
Schiedt, a tradicional Regata Carlos 
Alberto de Brito e Regata José Carlos 
Laport.
 Fora do Clube, Rafaella Salles 
fez bonito e levou o título de campeã 
feminina no Campeonato Sul-Brasi-
leiro de Optimist em Florianópolis. 
Neste mesmo evento, Daniela Luz 
ficou na vice-liderança e se classificou 
para Campeonato Europeu da classe.
 Outra dupla que merece os 
parabéns pelo excelente desempenho, 
são os velejadores Dante Bianchi e 
Thomas Low Beer. Em primeira par-
ticipação deles em uma competição 
organizada pela IASAF, levaram a 
medalha de bronze no Trofeo Prince-

sa Sofia, na Espanha. Parabéns!
 Na Pesca, você irá acompa-
nhar a 1ª e a 2ª etapa do Torneio de 
Pesca Costeira, que deu uma pausa 
em abril, mas volta com tudo agora 
no início deste mês. Na parcial até 
a 2ª etapa, a equipe Pisces do Co-
mandante Alexandre Antunes está na 
frente, seguida pela equipe Jenny do 
Comandante Victor Adler e da equi-
pe Ponta Firme/Release do Coman-
dante Marcos Lips. Vamos ver como 
será o desenrolar deste campeonato. 
 Na onda da comemoração do 
aniversário do ICRJ, o Torneio 95º 
Aniversário do ICRJ de Caça Subma-
rina – Troféu Hélio Barroso, aconte-
ceu no dia 14 de março. O ICRJ foi o 
campeão por clubes e a dupla André 
Consídera e Iran Pires sagraram-se 
campeões da prova. Na cerimônia de 
premiação, o sócio benemérito e ex-
-Comodoro Hélio Barroso esteve pre-
sente e recebeu homenagens mais que 
merecidas de todos os participantes 
do torneio.
 Na seção de entrevista deste 
mês, conversamos com o Diretor da 
Subsede de Cabo Frio, o sócio Fer-
nando José de Souza Almeida, mais 
conhecido como “Chumbinho”. Ele 
nos contou como está a subsede e 
seus projetos por lá.
 Na coluna “Contando Gotas” 
desta edição, você saberá o que está 
sendo construído na subsede de An-
gra dos Reis em relação a água. Além 
disso, a Diretoria de Manutenção in-
forma sobre a revitalização da área da 
varanda, Corredor da Rainha e corre-
dor do Conselho. Confira!
 Aos associados que possuem 
embarcações no Clube, a Diretoria 
Náutica solicita a colaboração de to-
dos no recadastramento e atualização 
de informações para facilitar o pro-
cesso de informatização do setor.

 Mudando de assunto, nes-
te mês o Social preparou um evento 
para os amantes dos Beatles. No dia 
23 de maio, o Salão Marlin Azul irá 
se transformar para receber uma das 
bandas covers mais famosas do país, a 
banda Terra Molhada, que irá relem-
brar os eternos sucessos dos meninos 
de Liverpool.
 Indo do rock ao clássico, nes-
te mês teremos uma apresentação do 
Rio Harp Festival, que comemora 
seus 10 anos de grande sucesso entre 
o publico brasileiro.
 Para relembrar um pouco da 
história do ICRJ, o sócio e exímio na-
dador Kurt Wolff escreveu um artigo 
relembrando a construção da famosa 
piscina do Iate Clube e seus idealiza-
dores. Vale a pena ler.
  No restaurante, o almoço 
mais aguardado do mês é o do Dia 
das Mães, que será comemorado no 
dia 9 nos salões Star e Marlin Azul. 
A equipe do restaurante está prepa-
rando delícias para agradar a todas as 
mamães do Clube. Corram, pois as 
reservas acabam rápido!
 Ainda pensando em comi-
dinhas de mãe, o tema da aula de 
gastronomia deste mês é “Comfort 
Food”, que nos remete àquelas co-
midas que nos dão uma sensação de 
conforto. Vai ser um sucesso!

Boa leitura!
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 Neste mês, o entrevistado 
escolhido foi o Diretor da Subse-
de de Cabo Frio Fernando José de 
Souza Almeida, mas entre os sócios 
ele é mais conhecido como “Chum-
binho”. Ele nos conta um pouco de 
sua trajetória no Clube e seu desa-
fio em manter a subsede sempre 
agradável aos sócios do ICRJ.

ICRJ: O que já realizou nesses meses 
de Comodoria?
Fernando: A subsede de Cabo frio é a 
minha “menina dos olhos”. Há alguns 
anos adquiri uma casa na cidade e, 
desde então, minha frequência por lá 
aumentou muito. Esta presença mais 
intensa na subsede me proporcionou 
conhecer cada detalhe a fundo e es-
treitou meu relacionamento com os 
sócios e funcionários de lá. 
 Nesse período, visando a re-
dução de consumo de energia, substi-
tuímos a iluminação da parte externa 
por luzes de led, compramos novos 
caiaques e equipamentos de proteção, 
construímos uma pia para limpeza de 
peixes para uso dos sócios pescadores 
e refizemos o telhado da Gerência de 
Sede após uma chuva de granizo que o 
danificou muito. 
 Além disso, reformamos o 

banheiro feminino para evitar o acú-
mulo de areia trazida pelo vento, que 
tornava o ambiente de certa maneira 
perigoso. Trocamos a mesa de sinuca e 
substituímos todos os aparelhos de ar 
condicionado dos quartos da Vila por 
modelos split, também visando a eco-
nomia de energia.

ICRJ: Quais melhorias pretende fa-
zer como Diretor de da Subsede de 
Cabo Frio até o final de seu manda-
to. Quais são seus planos?
Fernando: Com o apoio do Comodo-
ro Paulo Fabiano, do Vice-Comodoro 
Dioclecio Dantas e do Contra-Como-
doro Helio Lyra Jr., consegui a apro-
vação de algumas obras para a subsede 
que vão conferir mais conforto aos 
sócios quando visitarem no futuro. 
Neste ano, iniciaremos a reforma dos 
quartos do Casarão e a construção de 
uma nova churrasqueira, com projeto 
do arquiteto Alexandre Barroso.

ICRJ: O que você considera que está 
funcionando e não vai modificar?
Fernando: A questão dos funcionários 
que trabalham na subsede é um pon-
to que me deixa satisfeito. Não tenho 
a intenção de modificar o quadro de 
funcionários, pois os que trabalham lá, 
já o fazem há muitos anos e eles aten-
dem muito bem às necessidades dos 
associados do ICRJ.
 Nossa política de boa vizi-
nhança com o Corpo de Bombeiros 
de Cabo Frio e com o Instituto Chico 
Mendes (ICMBIO), colaborando com 
a preservação ambiental e impedindo a 
depredação do canal Itajuru, nos torna 
um clube bem quisto junto à cidade.

ICRJ: Que legado pretende deixar 
para o Clube?
Fernando: Pretendo deixar a subsede 
ao final de meu mandato mais confor-
tável e moderna para uso dos sócios. 

Para quem ainda não conhece, a sub-
sede oferece campo de voleibol, salão 
de jogos, poita para embarcações, que 
sofreu manutenção em janeiro deste 
ano. Também pretendo construir mais 
três quartos para hospedagem, entre 
outras comodidades.
 Como legado, espero entregar 
as reformas concluídas e despertar a 
vontade dos associados a frequentarem 
mais a subsede ao longo de todo ano e 
não somente em períodos de alta tem-
porada. 

ICRJ: E um breve histórico de sua 
trajetória no ICRJ como esportista 
e administrativamente.
Fernando: Sócio proprietário desde 
1978, sempre frequentei as depen-
dências do ICRJ com minha esposa 
Débora e meus dois filhos. Participei 
de vários torneios de Pesca de fundo e 
de oceano pelo ICRJ. Gosto tanto da 
pescaria que, antes mesmo de ingressar 
como sócio, já pescava. 
 Me considero um pescador 
muito competitivo. Com a minha 
embarcação “Galática”, participei e sa-
grei-me campeão em diversos torneios 
de pesca promovidos pelo Clube. Para 
mim, o torneio mais importante que 
venci foi o Campeonato Individual de 
Peixes de Bico em janeiro de 1992. Ao 
longo dos anos já fiz parte das equipes 
Incex, Joanne, Elithreus, Distac, Billy 
e Ponta Firme. Com esta última, fui 
campeão do Torneio de Peixes de Oce-
ano de 2014. 
 Na parte administrativa, sou 
Conselheiro há 16 anos, sempre de-
fendendo os interesses dos associados. 
Já participei da Comissão Mista e es-
tou no meu segundo mandato como 
Diretor da Subsede de Cabo Frio. 
Pretendo entregá-la, ao final do meu 
mandato, a mais agradável possível 
para os momentos de lazer dos sócios 
do Iate Clube.
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 Os 95 anos do Iate Clube 
do Rio de Janeiro foi celebrado 
em grande estilo na noite do dia 
28 de março na Pérgula da Pisci-
na. O Comodoro Paulo Fabiano 
foi o grande anfitrião da noite, 
que teve aproximadamente 700 
pessoas presentes.
 A decoração personali-
zada, a localização do palco e a 
montagem de uma pequena pis-
ta de dança em cima da piscina, 
conferiu ao evento um diferencial 
apreciado por todos.
 No momento solene do 
evento, o Comodoro proferiu 
algumas palavras e, juntamente 
com os demais integrantes da Co-
modoria, Diretoria e com o Pre-
sidente do Conselho Deliberativo 
Rubem Dinard, cortaram o bolo.
 Após este momento, deu-
-se início ao show da Banda Blitz 
que animou os convidados e lo-
tou a pista de dança até o final. 
O vocalista Evandro Mesquita se 
empolgou tanto que, no final da 
apresentação, se jogou do palco 
diretamente na piscina e fechou 
a sua participação com chave de 
ouro.

social

de 95 aNos
CeleBração
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 Neste mês o Rio Harp Festival, que faz parte do projeto 
Música no Museu, completa seus 10 anos. Esta série de concertos 
de harpa que ocorre sempre no outono, já cativou muitos especta-
dores e ganhou destaque inclusive na programação internacional 
como um dos maiores festivais de harpa do mundo.
 Nesta décima edição do festival, a programação conta com 
150 concertos de 40 harpistas de 25 países. No ICRJ, o evento 
acontece no dia 19 de maio, às 20h no Centro Cultural.

 No dia 23 deste mês, a ban-
da Terra Molhada, uma das bandas 
covers mais famosas do Brasil, fará 
uma apresentação para os sócios 
beatlemaníacos de plantão. 
 Os grandes hits como “Hey 
Jude”, “Yesterday”, “Let it Be” 
dentre outras, irão celebrar a maior 
banda de rock de todos os tempos. 
 O show será no salão Mar-
lin Azul às 20h, e os convites já 
estão sendo vendidos na Gerên-
cia Social. Para sócios, o valor é 
de R$40,00 e convidado de sócio, 
R$60,00. Alimentos e bebidas se-
rão cobrados à parte.

Banda Terra Molhada

10 anos de 
rio Harp festival
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Fixa

ProGraMação soCIal

CINEMA -  Todas as quartas, sextas e sábados às 20h 
e domingos às 17h,  Centro Cultural Gabriel Villela.
AULA DE BALLET - Todas as terças e quintas, 
das 17h30 às 18h30.
TEATRO MUSICAL - Todas as terças e quintas,
das 18h30 às 19h30 
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.
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

Maio
09

Música no Museu - RioHarpFestival com o Músico espanhol 
Yerko Lorca, no CCGV, às 20h

Tributos - Billy Blanco Jr. canta Billy Blanco e Música Inglesa
 e Americana do anos 70 - No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

19

Tributos - Indiana Nomma canta João Bosco
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.23

The Beatles Night - Show da Bandar Cover “Terra Molhada” 
No Salão Marlin, às 20h.23

social
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MONOTIPOS
 As regatas em homenagem aos 95 anos do ICRJ 
começaram no dia 7 de março com os Monotipos na água. 
Ao todo, foram 95 barcos competindo em diferentes clas-
ses. Com boas condições de mar e evento e muitos veleja-
dores do Clube subiram ao pódio.
 Dentre os campeões representando o ICRJ, tive-
mos Rodrigo Luz e Pietro Motta na 420, Jorge Rodrigues 
na Finn, Celso Quintela (Motu) na HPE 25, Alexandre 
Haddad (Hook) na Ranger 22 e Nicholas Grael e João Pe-
dro Moreira na Snipe.
 A Classificação completa você confere no site: 
www.icrj.com.br/vela.

OCEANO
 No dia seguinte, tivemos os barcos de Oceano na 
raia. Ao Todo foram 33 barcos, dos quais 9  IRC, 9 ORC e 
15 RGS. As boas condições de mar e vento do dia anterior 
permaneceram no dia 8 de março, favorecendo aos veleja-
dores presentes. Segue (abaixo) os primeiros colocados no 
geral:

REGATAS DE ANIVERSÁRIO  
95 ANOS DO ICRJ

BARCO COMANDANTE CLUBE

1º Lugar Angela Star VI Francisco Siemsen Bulhões ICRJ

2º Lugar Dourado Asp. Filipe Lopes GVEN

3º Lugar Maestrale Adalberto Casaes ICRJ

ORC

BARCO VELEJADOR CLUBE

1º Lugar Lady Mylla Ricardo Tolentino ICJG

2º Lugar Saravah Pierre  Joullie ICRJ

3º Lugar Jack Spot Pedro Avelino Filho ICRJ

BARCO COMANDANTE CLUBE

1º Lugar Tchau Mandona Henri Muller ICRJ

2º Lugar Calamar Rio 3 Claudio Machado Gomes JIC

3º Lugar Kharaka Valdir Petersen ICB

IRC

BRA RGS

 Nos dias 21 e 22 de março, 50 barcos da clas-
se Optimist entraram na água para competir a Copa 
de Aniversário de 95 anos do ICRJ.
 No sábado, dia 21, não teve regata por ausên-
cia de ventos. Já no domingo, as condições melhora-
ram enquanto para os veteranos, foram realizadas três 
regatas e para os estreantes, duas regatas.
 Na classificação geral, o velejador Bernardo 
Souza Pinto Tostes foi o campeão representando o 
ICRJ. O segundo lugar ficou para Daniela Luz, tam-
bém representante do ICRJ, e o terceiro lugar foi para 
Humberto Cardoso do CNP.
  Já nos estreantes, o pódio foi todo dos atletas 
da casa. João Motta Monteiro de Salles ficou com a 
primeira colocação, Erick Lopes ficou em segundo e 
Pedro Leal Muricy em terceiro.

oPTIMIsT

vela

Angela Star VI
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 A tradicional Regata Carlos 
Alberto de Brito foi realizada no dia 
28 de março com boas condições de 
mar e vento. Ao todo, foram 35 bar-
cos competindo pelas classes HPE, 
J24, J70, Ranger22 e Star.
 Em todas as classes, o lugar 
mais alto do pódio estava ocupado 
por velejadores do ICRJ, demons-
trando a competência de nossos atle-
tas. No final da regata, foi oferecida 
uma peixada no salão Marlin Azul 
para os participantes.
  No site do clube (www.icrj.
com.br/vela) você confere a classifi-
cação completa. Abaixo, veja a lista 
dos campeões nas diversas categorias:

 REGATA CARLOS 
ALBERTO DE BRITO

CLASSE BARCO TIMONEIRO TRIPULAÇÃO CLUBE
Ranger 22 Catraio Luiz Roberto Beckman Paulo Sérgio / Timothy Barr / Mauricio Dourado ICRJ

HPE Take Ashauer Cassio Ashauer Marco Ashauer / Gilsimar Percilio / Ronald Ricardo Gomes ICRJ
J/24 Tchau Mandona Henri Muller Robert Geyer / Luciano Castro / Mateus Geyer / Ana Beatriz ICRJ
J/70 Flávio John King Fernando Gioia / Cristiana Solberg / Jimena ICRJ

CLASSE BARCO TIMONEIRO PROEIRO CLUBE
Star Come Together Lars Grael Samuel Gonçalves ICRJ

 De 28 de março a 4 de abril, atletas da equipe brasileira 
de Vela competiram na 46ª edição do Trofeo Princesa Sofia em 
Palma de Mallorca, na Espanha. 
 Na classe 49er a dupla Dante Bianchi e Thomas Low-
Beer conquistaram com muito mérito a medalha de bronze em 
primeira participação da dupla em uma regata da IASAF.
 Já na classe 49er FX, Martine Grael e Kahena Kunze 
terminaram no 4º lugar geral.  O ICRJ parabeniza aos velejado-
res pela bela participação na competição.

Trofeo Princesa sofia

Dante Bianchi e Thomas Low-Beer - bronze no 49er

Foto de Pedro M
artinez
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 A mais nova regata do Iate Clube para as classes Star e 
Snipe, faz uma merecida homenagem ao brilhante velejador Ro-
bert Schiedt. No dia 22 de março, 21 barcos Snipes e 7 barcos da 
classe Star competiram em duas regatas. Schiedt não competiu, 
pois está em recuperação pós-cirúrgica, mas acompanhou todas 
as regatas de bote.
 Na Star, Lars Grael e Samuel Gonçalves sagraram-se 
campeões, tendo vencido as duas regatas realizadas. No segun-
do lugar, ficaram Alessandro Pascolato e Henry Boening e na 
terceira colocação, João Marcos Mendes e Luiz Otavio Teixeira 
completaram o pódio de velejadores representantes do ICRJ.
 Enquanto isso na classe Snipe, o primeiro lugar ficou 
com a dupla do RYC, Breno França Vieira e Jeferson Marinho. 
Representando o ICRJ, Rodrigo Lins e Fabio Horta terminaram 
em segundo lugar e, completando o pódio, a dupla Nicholas 
Grael e João Pedro Moreira levaram a medalha de bronze.

regata robert schiedt

 A regata mais antiga da classe star no Clube chegou a sua 71ª 
edição no dia 21 de março. No início, parecia que não ia acontecer, 
pois não tinha vento. Mesmo assim, os velejadores arriscaram e entra-
ram no mar. Depois de um tempo esperando, o vento apareceu e a 
regata teve início. 
 Os grandes campeões da prova foram John King e Fernando 
Tovar Gioia (foto). Logo após a cerimônia de premiação, tivemos a 
tradicional peixada para os velejadores o salão Marlin Azul.
 A Taça Darke de Mattos foi criada para homenagear Darke 
Bhering de Oliveira Mattos, irmão de Jorge Bhering de Mattos, o 
Comodoro que deu a feição veleira ao ICRJ, possibilitando a constru-
ção dos primeiros stars nas oficinas do Clube. Darke era tio do nosso 
prezado sócio e conselheiro, Darke Resende Bhering de Mattos. O 
troféu é a mais bela taça do acervo do Iate Clube, sendo também a 
representação da mais importante regata da classe Star no Brasil. 

regata 
darke de Mattos

 Fechando o mês de março, no dia 29, a Regata José Carlos Laport reuniu: 10 barcos HPE 25 , 7 barcos J24, 
4 barcos J70, 10 barcos Ranger22 e 2 barcos da classe Star. A regata teve boas condições de mar e vento.
 Na classe J70, o barco To Nessa do timoneiro Renato Cunha ficou em primeiro lugar. Já na J24, a melhor 
colocação de um representante do Clube foi o segundo lugar da embarcação Tchau Mandona do timoneiro Heni 
Müller. Carlos Dohnert e Gustavo Kunze foram os campeões na classe Star, enquanto na classe HPE25 o vencedor 
foi o barco Tarja Preta, do timoneiro Timothy Barr.

regata José Carlos laport
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VELA - MAIO 2015

Data Regata Classes
09 Regata Benjamin Sodré J/24

16 e 17 Taça Comodoro Oceano

23 e 24 Taça Comodoro Monotipos

30 e 31 Taça Comodoro Optimist

30 e 31 Copa Master Laser e Finn

 Entre os dias 10 e 15 de março, a Flo-
tilha de Optimist do ICRJ esteve presente no 
Campeonato Sul-Brasileiro, que serviu como 
seletiva para competições internacionais, 
reuniu mais de cem velejadores da classe em 
Florianópolis. As velejadoras Rafaella Salles e 
Daniela Luz, representantes do ICRJ, foram 
os grandes destaques da competição.
 Rafaella terminou o Sul-Brasileiro 
em 1º lugar e Daniela em 2º lugar, na classi-
ficação geral feminina. Com estes resultados, 
as duas conseguiram classificação para cam-
peonatos internacionais.
 Daniela Luz se classificou para o 
Campeonato Europeu que será realizado no 
Reino Unido em julho. Já Rafaella Salles e 
Maria Von Lachmann, ambas do ICRJ, se 
classificaram para o Campeonato Norte-
-Americano que foi realizado mês passado. 
Além destes, Rafaella e Daniela também 
competiram em abril o Sul-Americano que 
foi realizado no Peru.
  O ICRJ se orgulha do desempenho 
das velejadoras e as parabenizam pelas con-
quistas. Pois, vale lembrar que, a classe Opti-
mist é a porta de entrada para os velejadores 
no esporte. Bons ventos!

MeNINas do oPTIMIsT
Fotos de Mauro Goulart

Rafaella Salles

Rafaella e Daniela com a bandeira do ICRJ
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 No dia 14 de março, foi realizado 
o Torneio 95º Aniversário do ICRJ de Caça 
Submarina – Troféu Hélio Barroso. Neste 
ano, o sócio benemérito e ex-comodoro 
Hélio Barroso foi merecidamente home-
nageado pelo torneio e esteve presente no 
evento. 
 Pela segunda vez consecutiva, o 
ICRJ ficou em primeiro lugar na classifica-
ção por clubes. A dupla formada por André 
Consídera e Iran Pires, representantes do 
ICRJ, sagraram-se campeões com 46.300 
pontos. Os vice-campeões Eduardo S. Oli-
veira e Edmundo S. Oliveira acumularam 
41.600 pontos, enquanto Bruno Parente e 
Fernando Thoni, na terceira colocação, fize-
ram 39.700 pontos.
 Antes da premiação dos pesca-
dores, o Diretor de Pesca Evandro Soares 
e o Assessor Eduardo Souto proferiram al-
gumas palavras. Em seguida, Eliseu Soares 
Neto entregou um troféu simbolizando a 
homenagem ao ilustre sócio, que agradeceu 
e relembrou histórias típicas de pescador.

Da esquerda para direita Iran Pires, André Consídera, Evandro Soares, Eduardo Souto de Oliveira, 
Edmundo Souto de Oliveira, Carlos Boeckh e Bernardo Rocha

Hélio Barroso sendo homenageado pelos participantes do Torneio de 95º Aniversário 

Troféu Hélio Barroso 
  de Caça submarina
Troféu Hélio Barroso 
  de Caça submarina

 “Falar sobre o Hélio Barroso não é 
uma tarefa simples pois, o Hélio nunca foi 
simples. Sua importância na Pesca do Iate 
Clube do Rio de Janeiro atravessou várias 
gerações. Nós, os mais antigos, convivemos e 
nos acostumamos com a sua liderança.  
 O Hélio foi responsável por reali-
zações que outras pessoas não seriam capazes 
de fazer, tanto na Pesca Oceânica quanto 
na Caça Submarina. É o nosso líder maior 
na política do Clube, sempre pleiteando o 
que de melhor fosse para o esporte no ICRJ.
 Seu estilo de argumentação em 
defesa de suas propostas, sempre com a con-
tundência de um “trator”, contrasta com 
uma pessoa extremamente carinhosa com 
todos nós, companheiros de clube. Por esses 
e por muitos outros motivos, ele merece to-
das as homenagens possíveis.”

HOMENAGEM
Por Fernando Pedrosa
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PesCa CosTeIra 2015
 Em março aconteceram a 1ª e a 2ª Etapa do Torneio 
Anual de Pesca Costeira do Iate Clube do Rio de Janeiro, mais 
precisamente nos dias 21 e 28, respectivamente. 
 Na primeira etapa, em condições favoráveis de pescaria, 
a equipe Pisces, do Comandante Alexandre Antunes, largou na 
frente, seguida pela equipe Ponta Firme/Release do Comandante 
Marcos Lips e na terceira posição a equipe Jenny, do Comandan-
te Victor Adler.
 Na segunda etapa, a pescaria também ocorreu em boas 
condições meteorológicas e calmaria total no mar, com água 
quente e muito azul. O destaque, novamente por ter vencido, 
ficou com a Equipe Pisces, que vem trilhando fortemente o ca-
minho para a conquista do hexacampeonato.  
 Já a disputa pelo o vice-campeonato do Torneio está mais 
equilibrada. A Equipe Jenny conquistou o segundo lugar e se 
igualou na classificação geral com a Equipe Ponta Firme/Release, 
que foi terceira colocada.
 No retorno do mar, após a pesagem, os pescadores se 
divertiram muito contando histórias e aproveitando o cocktail 
oferecido.
 Em abril, tivemos uma pausa no Torneio devido aos fe-
riados da Semana Santa e do Campeonato Mundial de Pesca 
Oceânica na Costa Rica, onde vários pescadores do ICRJ parti-
ciparam. Mas agora, no dia 9 de maio, vamos retornar com força 
total a pescaria. 
 Abaixo, segue o resultado geral parcial (até a 2ª etapa), 
confira:

PesCa CosTeIra 2015

PESCA -MAIO 2014

Data Torneio
09 Torneio de anual de Pesca Costeira
17 1ª etapa do Torneio de anual de Pescade cais

23 4ª etapa do Torneio de anual de Pesca Costeira

pesca

Equipe Pisces

Equipe Ponta Firme / Release

Equipe Jenny
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A FÁMILIA DA NOIVA
DIA: 01/05 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Bernie Mac, Ashton Kutcher, Zoe 
Saldana, 2005 (EUA), 105min – Comédia 
(12anos).

Percy Jones é um chefe de família. Está prestes 
a conhecer Simon, o novo namorado de sua 
filha. Temeroso, Percy encomenda um dossiê 
completo sobre a vida do rapaz e tranquiliza-se 
ao saber que Simon é um bem sucedido cor-
retor de ações. Porém, o que ele não contava 
era que Simon fosse branco. Surpreso com a 
situação, Percy começa a questioná-lo sobre sua 
vida e suas origens. Mas o que Percy não sabe 
é que Simon já pediu Theresa em casamento e 
ela aceitou.

A MINHA VERSÃO DO AMOR
DIA: 02/05 - SÁBADO
ELENCO: Paul Giamatti, Rosamund Pike, 
Minnie Driver, 2010 (Canadá, Índia), Comé-
dia (14anos).

Barney Panofsky tem 65 anos e trabalha em 
uma produtora de TV. Inconformado com a 
sua vida, ele conta sua fabulosa e comovente 
história. Politicamente incorreto, fumante de 
charutos caros, alcoólatra e amante de hóquei, 
sempre viveu de forma impulsiva e irascível, 
isso tudo destemidamente. Uma reflexão sobre 
seus sucessos, casamentos e suas numerosas ga-
fes e fracassos torna este filme imperdível. In-
dicado para os festivais de Veneza e Toronto de 
2010. Paul Giamatti foi o vencedor do Globo 
de Ouro em 2010. 

THE LUNCHBOX
DIA: 03/05 - DOMINGO
ELENCO: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, 2013 
(Índia, França, Alemanha), 102min – Roman-
ce (12anos). 

Nesta curiosa história, conheceremos dois per-
sonagens, Ila que cozinha para seu marido dia-
riamente quando equívoco acontece na entrega 
das refeições e toda a comida carinhosamente 
enviada para o marido vai para um estranho. 
Mas, essas duas almas solitárias à espera de vi-
ver um grande amor, constroem um mundo 
paralelo de amizade, carinho e afeto através de 

bilhetes deixados dentro das marmitas. Prêmio 
do Público no Festival de Cannes 2013.

DE CASO COM O ACASO
DIA: 06/05 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Gwyneth Paltrow, John Hannah, 
1998 (EUA, Reino Unido), 100min – Comé-
dia Romântica (14anos).

“Será que o amor tem margem de erro?”... O 
destino está prestes a ajudar a jovem londrina 
Helen. Seu emprego a deixa entusiasmada e seu 
namorado é bacana. Repentinamente Helen é 
despedida e volta para casa mais cedo do que o 
habitual. Com isso, sua vida toma um caminho 
inesperado e tudo muda à sua volta, pois ela 
terá dois futuros para escolher. É a história atual 
de uma mulher que se questiona: “e se fosse as-
sim? E se não fosse assim?”.

JOHNNY E JUNE
DIA: 08/05 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Joaquin Phoenix, Reese Witherspo-
on, 2006 (EUA), 120min – Drama Romance 
(12anos).

A história do cantor Johnny Cash, desde sua ju-
ventude em uma fazenda de algodão até o iní-
cio do sucesso em Memphis, onde gravou com 
Elvis Presley, Johnny Lee Lewis e Carl Perkins. 
Sua personalidade marginal e a infância tumul-
tuada fazem com que Johnny escolha o cami-
nho da autodestruição, do qual apenas June, o 
grande amor de sua vida, poderá salvá-lo.  

OS SABORES DO PALÁCIO
DIA: 09/05 - SÁBADO
ELENCO: Catherine Frot, Arthur Dupont, 
Jean d’Ormesson, 2012 (França), 95min – 
Drama (12anos).
Os Sabores do Palácio conta a história real de 
uma cozinheira convidada a preparar as refei-
ções pesoais do presidente da França, Fran-
çois Mitterrand. No filme,  Catherine Frot é 
Hortense, uma respeitada chef de cozinha no 
Périgord e fica surpresa ao recebe o inusitado 
convite. Na vida real, Hortense é a culinaris-
ta Danièle Mazet-Delpeuch, que serviu o ex-
-presidente François Mitterrand. O filme é uma 
delícia.

O TEMPERO DA VIDA
DIA: 10/05 - DOMINGO
ELENCO: Georges Corraface, Ieroklis Micha-
elidis, Renia Louizidou, 2005(Grécia, Turquia), 
108min – Comédia Dramática(12anos).

Este filme é pura poesia com todos os ingre-
dientes para agradar e um pouco de sal para dar 
gosto à vida. Ele conta a história de um meni-
no que nasceu em Istambul e viveu com o avô. 
Teve dez premiações no Festival de Cinema 
Thessaloniki, incluindo Melhor Filme, Melhor 
Diretor e Melhor Roteiro.

ESQUEÇA PARIS
DIA: 13/05 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Billy Crystal, Debra Winger, Joe 
Mantegna, 1995 (EUA), 101min – Comédia 
Romântica (14anos).

Esta é uma história de amor em que um juiz 
de basquete conhece uma funcionária de uma 
companhia aérea em uma circunstância muito 
especial. Tão especial que os dois se apaixonam 
perdidamente quando vão juntos à Paris. O ca-
samento não pode acabar com o amor. Esqueça 
Paris é um romance para ser lembrado...

CABARET
(CULT)
DIA: 14/05 – QUINTA-FEIRA
ELENCO: Liza Minnelli, Michael York, Hel-
mut Griem, 1972 (EUA), 120min – Drama 
Musical (12anos).

Cabaret foi o melhor momento artístico de Liza 
Minnelli, que ganhou o Oscar de melhor atriz. 
Sua personagem Sally Bowles, tenta a vida em 
um cabaret decadente de Berlim. O coreógrafo 
e cineasta Bobby Fosse, desvenda o que se es-
conde por traz do sorriso e da maquiagem dos 
performers do cabaret. A decadência moral e 
econômica da Alemanha dos últimos anos in-
dicava a ascensão do nazismo. Cabaret é apenas 
um musical cínico é tão falso quando o sorriso 
permanente do Mestre de Cerimônias interpre-
tado com maestria por Joel Grey.

PAR PERFEITO
DIA: 15/05 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Katherine Heigl, Ashton Kutcher, 

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

Colaboradora: Maria Thereza Barcelos
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O EXÓTICO HOTEL MARIGOLD
DIA: 27/05 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Judi Dench, Tom Wilkinson, Mag-
gie Smith, 2011 (Inglaterra), 120min – Comé-
dia Dramática (12anos).

Um grupo de aposentados ingleses decide cur-
tir as férias na Índia. Encantados com o exotis-
mo do local, a trupe chega com fotos do recém 
restaurado Hotel Marigold, onde eles ficariam 
hospedados. São muito bem recebidos pelo 
jovem Sonny. O único detalhe é que nada era 
bem o que parecia ser. Mas, a experiência que 
esse grupo vai viver mudará para sempre suas 
vidas. “Não existe no mundo do cinema um 
grupo de atores tão bom como este”.

DESCONSTRUINDO HARRY
DIA: 29/05 - SEXTA-FEIRA
ELENCO: Woody Allen, Caroline Aaron, 
Kirstie Alley, EUA (1998), 95min – Comédia 
(12anos).

Woody Allen é Harry Block, escritor com blo-
queio criativo temporário. Para agravar a situ-
ação, ele tem três mulheres em sua cola atrás 
de pensões atrasadas. Em busca de dinheiro, 
Block resolve colocar em seu novo livro seus 
relacionamentos com a família, amigos e 
amantes. É um dos filmes mais engraçados de 
Allen, se é que é possível fazer esta escolha.

MINHA VIDA
DIA: 30/05 - SÁBADO
ELENCO: Michael Keaton, Nicole Kidman, 
1993(EUA), 117min – Drama(12anos). 

Um homem empresário de sucesso e bem ca-
sado recebe repentinamente uma triste notícia. 
Ele sofre de uma doença terminal, ao mesmo 
tempo que descobre que seu primeiro filho vai 
nascer. Sabendo que poderá estar morto antes 
que seu filho nasça, ele resolve fazer um vídeo 
apresentando-se e mostrando com imensa 
emoção que seu filho era esperado. 

THE BEAR
(DISCO LASER)
DIA: 31/05 - DOMINGO
Documentário: 1990(EUA), 92min (livre). 

A linda aventura do ursinho Wouk com um 
amigo. Juntos nessa aventura, eles procuram 
escapar da pior coisa que temem ser o “homem 
caçador”. Tentando escapar através das mon-
tanhas, atravessam rios e procura proteção até 
o final, quando se encontram frente a frente o 
caçador e a caça. 

Orquestra Sinfônica de Limburg, onde cedo 
lançou sua música essencialmente orientada 
para uma forma de música easy listening com  
músicas ligeiras e valsas vienenses. Com uma 
carreira de sucesso em mais de trinta países, 
André Rieu é conhecido como embaixador das 
valsas, encantando seus milhões de fãs.

O NOVATO
DIA: 22/05 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Al Pacino, Colin Farrell, Bridget 
Moynahan, 2003 (EUA), 115min – Espiona-
gem (14anos).

James Clayton é um dos agente da CIA mais 
promissores, se destacando tanto pelo seu com-
portamento quanto por sua inteligência. Logo 
ele passa a receber o auxílio de Walter Burke, 
um veterano instrutor que passa a lhe dar várias 
sugestões para ascender rapidamente em seu 
novo cargo. Porém, logo Clayton começa a des-
confiar que seus novos colegas da CIA possam 
ser na verdade agentes duplos, incluindo Burke.

A RECOMPENSA
DIA: 23/05 - SÁBADO
ELENCO: Jude Law, Richard E. Grant, De-
mian Bichir, 2014 (Inglaterra), 94min – Co-
média Policial(14anos).

Jude Law aparece em um papel inédito como 
um famoso arrombador de cofres que está 
deixando a cadeia sem entregar os comparsas. 
Quando enfurecido e alcoolizado, percebe que 
não terá sua lealdade reconhecida, parte para a 
luta com antigos comparsas. Dom procura re-
ver a filha que o rejeita. Na definição de Jude 
Law, este é um personagem chocante, vulgar e 
poético. 

EM PÉ DE GUERRA
DIA: 24/05 - DOMINGO
ELENCO: Billy Bob Thornton, Susan Saran-
don, 2008 (EUA), 87min – Comédia (12anos).

John Farley é um bem-sucedido escritor de 
livros de autoajuda. Em sua adolescência foi 
perseguido pelo professor de educação física 
Woodcock. Um dia, vai visitar sua mãe em 
outra cidade e descobre que ela está noiva e 
pretende se casar com o homem que o perse-
guiu no passado. Desesperado, John deixa sua 
filosofia de lado e passa a dedicar todo o seu 
tempo a provar o quão mau-caráter é seu futuro 
padrasto.

Tom Selleck, 2010 (EUA), 90min – Comédia, 
Suspense (12anos).

Jen conhece Spencer - um homem bonito, edu-
cado e inteligente. Mas, o que ela não sabe é 
que ele ganha a vida como matador de aluguel, 
contratado pelo governo. Eles vivem um casa-
mento de sonho até que o casal descobre que 
Spencer é o alvo de um golpe milionário. A his-
tória transforma-se num jogo de vida e morte.

MAIS QUE MEL 
(PALESTRANTE)
DIA: 16/05 - SÁBADO
Documentário (Suiça), 91 min – 2013.

O documentário investiga a responsabilidade 
dos homens no desaparecimento das abelhas, 
lembrando que sem a polinização feita por elas, 
até 80% das frutas e legumes podem sumir da 
face da Terra. 

FORÇA MAIOR
(PALESTRANTE)
DIA: 17/05 - DOMINGO
ELENCO: Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven 
Kongsli, Clara Wettergren, Vincent Wetter-
gren, 2015 (Suécia, Dinamarca , França , No-
ruega), 118 min – Drama/ Comédia. (12 anos)

Uma família sueca passa as férias nos Alpes 
para esquiar. Eles ouvem um estrondo, que 
poderia ser um alerta de avalanche, mas o pai 
não acredita no perigo. Enquanto comem, são 
surpreendidos pela avalanche. O pai reage com 
covardia, o que fará com que ele seja perseguido 
pelos seus erros até o fim de sua vida.

OS CANDIDATOS
DIA: 20/05 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Zach Galifianakis, Will Ferrell, 
2012 (EUA), 85min – Comédia (14anos).

Cam Brady e Marty Huggins são dois políticos 
que passam por cima de tudo e de todos, es-
pecialmente da ética, para conquistar uma vaga 
no congresso. Não importa como, eles querem 
é vencer. Juntos fazem uma boa comédia ameri-
cana, abrindo um flanco à sátira política. 

ANDRÉ RIEU LIVE IN MAASTRICHT II
DIA: 21/05 – QUINTA-FEIRA
(MÚSICA CLÁSSICA)

De família francesa, André Rieu cresceu ouvin-
do música. Seu pai, um regente de orquestra, 
teve seis filhos músicos. André tocava violino 
aos cinco anos. Logo se tornou violinista da 

cinema
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 No clima em homenagem às 
mães, a aula de gastronomia deste mês 
terá como tema “Comfort Food”, ou 
seja, aquela típica comidinha caseira 
que nos traz uma lembrança confor-
tável, como as comidas feitas pela 
nossa mãe, mas com um toque de so-
fisticação. 
 A aula será realizada no dia 
7, às 19 horas no salão 470. Faça sua 
inscrição!

MeNU
- Polentinha Cremosa com Cogumelos
- Papardelle com Polpetonnes Recheados     
e Molho Rústico
- Creme Brulée

aUla de GasTroNoMIa

 Que tal um almoço especial para todas as mamães 
no próximo dia 10 de maio!? 
 O Dia das mães está chegando e deve ser comemo-
rado em família e, principalmente, sem nenhum tipo de 
trabalho ou preocupação com os preparativos pelas mães. 
 Pensando nisso, a equipe do restaurante está pre-
parando delícias para este almoço de domingo mais que 
especial.
 As reservas podem ser feitas no Restaurante do 
Clube para o Salão Star ou Salão Marlin Azul, onde será 
montado um buffet. O valor será de R$ 85,00 por pessoa.
 E mais, será oferecido um “Welcome Drink” para 
cada mãe que vier almoçar num dos salões.

Dia das Mães

NOTINHA:
Na sexta-feira 01 de maio, feriado do Dia do Trabalho, 
o Japonês do Clube abrirá também na hora do almoço. 
Aproveite!
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 Mudando de ares... Estamos realizando a perfuração de um poço ar-
tesiano na subsede de Angra dos Reis. O projeto realizado pelo sócio e ami-
go Egmont Capucci, iniciou-se na Comodoria anterior e foi retomado pelo 
Comodoro Paulo Fabiano para que a crise de água atual, não prejudique a 
subsede do Clube em Angra.
 Já de posse da licença junto ao INEA, iniciamos a perfuração, que já 
nos deu até o momento uma expectativa de vazão de 1000lts/hora, resultando 
em 20 mil litros/dia. Contudo, estamos aumentando a profundidade em até 
60 metros, com o objetivo de atingirmos a vazão de 2000lts/hora, o que nos 
dará, uma produção de 40.000lts/dia. O que fi ca muito próximo do nosso 
consumo diário em alta estação. E o melhor de tudo: é água potável! 
 Vale lembrar, que optamos pela sugestão de revestir todo o poço com 
tubos de aço inox, medida que nos dará uma vida útil na ordem de 50 anos. 
Com esta nova conquista do ICRJ, conseguiremos em breve, gerar uma redu-
ção na conta d’água da subsede. Isso ratifi ca a campanha “Contando Gotas”.
 Pedimos desculpas por eventuais transtornos. O resultado será satisfa-
tório a todos.

Diretoria de Manutenção

CoNTaNdo 
GoTas eM aNGra

 Você deve ter percebido que a varanda está diferente. 
Em abril, iniciamos o processo de revitalização da Varanda, 
Corredor da Rainha e corredor do Conselho Deliberativo.  
Visando gerar o menor transtorno possível, realizamos o 
trabalho às segundas-feiras, pois é o dia de manutenção do 
ICRJ. Trocamos o piso e toda a iluminação por lâmpadas de 
Led, que não esquentam e possui baixo consumo de energia. 
Tudo para melhorar o Clube para você.

Revitalização da Varanda

manutenção
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A CONSTRUÇÃO 
A terceira estrela na bandeira do Iate Clube 
simboliza a aviação. Na época de fundação, 
uma grande parte do Clube era ocupada 
pela pista de pouso e decolagem. Em 1944 
houve um acidente com um avião do clube 
que custou a de um sócio. Em consequên-
cia, a Aeronáutica interditou a pista.
Existia a ideia entre os associados de cons-
truir uma piscina onde outrora tinha sido a 
antiga pista e foi encomendado um projeto 
ao arquiteto Sergio Bernardes. A Piscina foi 
planejada com 20mx40m e uma ilha mu-
nida de repuxo no segundo terço, tudo isto 
para impedir que fosse usada para futuros 
eventos de natação das federações de nata-
ção, como até hoje acontece com os clubes 
do Flamengo, Botafogo e Fluminense.

a faMosa PIsCINa do ICrJ
ARTIGO

O então Comodoro, Carlos Pires de Melo 
foi totalmente contrario a ideia de construir 
uma piscina, que ia mudar completamente 
a composição do quadro social, desviando 
o objetivo esportivo para o social.
Quando o Comodoro empreendeu uma 
viagem a Paris, o Vice-Comodoro Sergio 
Carneiro contratou às pressas escavadeiras e 
mandou cavar um grande buraco no lugar 
da planejada piscina. Quando Carlos Pires 
de Melo voltou de Paris ele se deparou com 
as escavações e teve que dar continuidade à 
construção da piscina.
Esta piscina foi, e ainda é, cenário de gran-
des festas. Como por exemplo, os famosos 
Bailes do Havaí de Carnaval, aniversários 
do Clube, premiações de regatas e pesca-
rias, etc.

A NATAÇÃO
A piscina não ficou fiel aos princípios do 
seu projeto de construção. Após muitos 
anos ela virou palco de natação esportiva e 
até de competição graças à ação de alguns 
sócios corajosos, que enfrentaram a resis-
tência da “varanda” onde se fazia a politica 
do Clube, iniciando a natação quase que 
clandestinamente, pulando as grades cedo 
de manhã quando a piscina ainda não ti-
nha sido aberta oficialmente.
Alguns deles foram: Luiz Sapiença, Hans 
Heinrich Schmidt, Jomar Pereira da Silva e 
Washington Davinir de Barros. Mais tarde, 
Kurt Jürgen Folkert Wolff deu a forma de-
finitiva ao grupo de nadadores criando um 
Estatuto e chamando-o de GMNI – Gru-
po Masters de Natação Iate.

Por Kurt J. F. Wolff

NAVEGAÇÃO:

- Curso de arrais amador
Inscrições abertas para o curso agora ministra-
do pela empresa CLVela, que é a única empresa 
no Rio de Janeiro a utilizar um simulador de 
manobras de embarcações nas aulas de arrais 
amador, de forma a completar o treinamento 
com exercícios de navegação noturna, luzes de 
navegação, boias luminosas e direito de passa-
gem.

- Curso de Motonáutica
Inscrições abertas para o curso ministrado pela 
empresa Brisamar.
Objetivo do curso: Oferecer aos alunos noções 
básicas de segurança na operação da moto 
aquática e prepará-los para prestar o exame 
aplicado pela CPRJ- Capitania dos Portos do 
Rio de Janeiro (www.cprj.mar.mil.br). Ao tér-
mino do curso, o aluno receberá um “atesta-
do de embarque” exigido para a inscrição na 
prova. 

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

VELA
As inscrições para os cursos de Vela estão 
fechadas. Mas você pode programar aulas 
particulares durante a semana.
 - Oceano J24: de 3ª a 6ª feira 
(Manhã ou Tarde)

VELA RECREACIONAL:
- Fundamental (A partir de 3 anos)
- Iniciação à vela (A partir de 6 anos, até a 
idade máxima de 7 anos)

AULAS DE YOGA
Aulão gratuito dia 30 de maio ministrado pelo 
professor Pedro Paravyoma, às 11horas.

STAND UP:
Aulão gratuito de stand Up Paddle minis-
trado pelo professor Bruno Moreira Leite, 
dia 30 de maio.

Os interessados nos aulões deverão entrar em contato com a secretaria da EDN, para fazer o agendamento.

Cursos da edN

 A DIRAN está pas-
sando por um processo de 
informatização e recadastra-
mento de todas as embarca-
ções do Clube. Solicitamos 
a todos os proprietários que 
não possuam a sua documen-
tação ou dados atualizados, 
que procurem a secretaria da 
DIRAN para regularização.

NoTa da 
dIraN

iate news



21sede
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

Horário Pilates

Terça-feira
Das 9h às 18h

Quarta-feira a sábado
das 9 às 19

Horário Salão Iate

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

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h

(Hora de almoço das 13h às 14h )

DOMINGO E FERIADO
Das 9h às 12h

Horário 
da Barbearia
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