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 Equipes do iCRJ fazem bonito 
no mundial, na Costa Rica.

PESCa
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 Neste mês a nossa capa 
está comemorando o momento incrível 
que os nossos pescadores estão vivendo. 
Com um vice-campeonato para a equipe 
Perfeita do Comandante Eduardo Castro, 
o ICRJ se firmou de vez como um dos 
Clubes com grande representatividade 
no Offshore Worlds Championship deste 
ano, realizado em abril na Costa Rica. 
 E não foi só esta equipe que fez 
bonito. Em terceiro lugar no geral ficou a 
equipe Release, do Comandante Alberto 
Quintaes. A equipe Jenny ficou em quin-
to lugar, a Binoca Comandante Leonardo 
Bochner terminou em décimo quarto, e a 
equipe Pisces do Comandante Alexandre 
Ribeiro Antunes na vigésima quinta colo-
cação.
 Ainda falando sobre Pesca, dia 25 
de abril foi a data escolhida para a come-
moração da Festa Anual da Temporada de 
Pesca Oceânica 2014/2015 na Pérgula da 
Piscina. Confira quem esteve presente, os 
vencedores e a bela homenagem prestada 
ao ex-Comodoro Helio Barroso no mo-
mento solene do evento.
 Já na EDN, teremos no final do 
mês mais um fechamento de ciclo para 
os novos velejadores. Os alunos da turma 
84 de Optimist, dentre os demais cursos 
oferecidos pela Escola, estarão se forman-
do nos dias 27 e 28 deste mês. Aproveite 
a ocasião para incentivar nossos futuros 
atletas e compareça às cerimônias!
 Não podemos esquecer que as fé-
rias do meio do ano estão batendo à porta. 
Para que a garotada não fique de bobeira 
nesses dias, a EDN irá promover a edição 
de inverno da Colônia de Férias do Iate. 
A programação está repleta de atividades 
esportivas e de entretenimento durante os 
dias 21 a 24 e 28 a 31 deste mês. Ainda 
dá tempo de fazer a inscrição do seu filho, 
procure a secretaria da EDN para obter 

todas as informações.
 Na Vela, muitas regatas movi-
mentaram as águas da baía em abril. Co-
meçamos com o Campeonato Brasileiro 
da classe Laser com o velejador Gustavo 
Nascimento sendo o grande vencedor no 
Laser Std. Passamos pela Copa Outono, 
Regata Arnaldo e Célia Guedes, Regata 
Cmte. Geraldo Luiz Miranda de Barros e 
Torneio Interno FZC.
 Tivemos também a vigésima 
edição da Taça Octanorm da classe Snipe 
que trouxe mais de cem velejadores para a 
competição de diferentes estados do Bra-
sil. O patrocínio da Assim Saúde foi de 
imensa importância na realização de mais 
este evento de sucesso.
 Falando um pouco de Optimist, 
o Campeonato Sul-Americano realizado 
no início de abril no Peru revelou mais 
um grande talento do ICRJ na classe - Ra-
faela Salles conquistou o vice-campeonato 
na competição, enfrentando ventos fortís-
simos na última regata. 
 Bem longe daqui, em Hyères na 
França, nossas velejadoras fizeram boni-
to na etapa da Copa do Mundo de Vela. 
Além da dupla Martine Grael e Kahena 
Kunze no 49er ter conquistado a meda-
lha de prata na competição, outra repre-
sentante do ICRJ, Patrícia Freitas, levou o 
bronze na classe RS:X.
 Na seção de entrevista deste mês, 
conversamos com o Diretor da Subsede 
Ilha de Palmas Byron Gonçalves de Sou-
za Filho. Ele nos conta um pouco como 
anda a subsede e suas expectativas para os 
próximos meses de mandato como diretor 
de lá.
  No Social, temos novidades vin-
do por aí. Neste mês teremos uma pro-
gramação para os sócios que se interessam 
por artes plásticas. Encontros culturais 
serão promovidos às terças-feiras de ju-

nho no Centro Cultural ministrados pelo 
professor Gabriel Soares com temas es-
pecíficos. A programação completa você 
confere neste boletim. Procure a Gerência 
Social para realizar a sua inscrição.
 E junho é mês de Festa Junina no 
Iate! A tradicional festa realizada na Pér-
gula da Piscina será no dia 28 de junho. 
Como sempre, contamos com a partici-
pação de todos à caráter para completar o 
clima caipira da festa.
 Outra novidade é o Tour Virtual 
no site do Clube. Desde início de abril já é 
possível navegar em 360° por algumas de-
pendências do Clube. Isto facilita muito a 
preparação de eventos nos salões disponí-
veis e além deles, outros ambientes como 
o Corredor da Rainha e a Varanda de 
exposição do ICRJ também estão lá para 
esse tour. Acesse o site e confira a novida-
de!
 No Restaurante, junho é o mês 
de celebrar o amor. Para isso, a Chef Lo-
rena elaborou um cardápio especial para 
o jantar do Dia dos Namorados, no dia 
12 de junho. Mas, se não deu para garan-
tir a sua reserva no dia 12, que tal fazer 
uma surpresa e inscrever o casal na aula de 
gastronomia no dia 18 de junho!? O tema 
“Comidinhas e Aperitivos para o Inverno” 
irá cativar seu parceiro a fazer a aula junto 
com você.
 No dia 20 de junho, um jantar 
especial irá atiçar o paladar dos associados 
apreciadores da famosa culinária france-
sa. O Festival Francês terá um cardápio 
pensado para harmonização com vinhos 
típicos da região e música ao vivo para 
completar o ambiente. As reservas já estão 
abertas.

Boa leitura!

Na edição passada, na página 19 onde se lê: “Trocamos o piso e toda a iluminação por lâmpadas de 
Led...”. Leia-se: “Trocamos o rejunte e toda a iluminação por lâmpadas de Led...”.

Errata: Revitalização da Varanda
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Neste mês, você irá conferir a conversa 
que tivemos com o Diretor da Subse-
de Ilha de Palmas, Byron Gonçalves de 
Souza Filho sobre a sua gestão e planos 
para o futuro da ilha. Confira:

ICRJ: O que já realizou nesses meses de 
Comodoria?
Byron: Sempre fui apaixonado pela Ilha 
de Palmas, um pequeno paraíso no meio 
da Baía de Guanabara. Desde que me asso-
ciei ao Clube, passei a ser um frequentador 
constante e desde então me prontifiquei a 
ajudar no zelo e promoção da Ilha para uso 
dos sócios. 
 Assumi a Diretoria da Subsede Ilha 
de Palmas (SSIP) em maio/2014 e desde en-
tão, procurei focar na melhoria dos serviços 
prestados e no suporte à manutenção das 
instalações primando pela segurança dos 
sócios, convidados e funcionários que fre-
quentam a Ilha. 
 Todo o esforço é feito para enfren-
tar as dificuldades logísticas únicas da Ilha 
como a falta de fornecimento de serviços 
públicos de telefonia, gás, energia elétrica 
e água. Mesmo sendo uma Ilha dentro da 
Baía da Guanabara, teoricamente em águas 
calmas, a Ilha de Palmas está exposta às in-
tempéries naturais do ambiente marinho e 
também à ação de ventos e ondas. 
 Historicamente, a Ilha sofre pe-
riodicamente danos com estas intempéries. 
Nestes últimos 12 meses, tivemos quatro 
eventos de danos às instalações da SSIP. Pos-
so afirmar que praticamente todo empenho 
foi dado nas obras de recuperação de danos 
ao calçadão e cais para garantir o conforto e 
segurança de todos que frequentam a Ilha. 
Que fique aqui registrado meu reconheci-
mento e agradecimento a Diretoria de Ma-
nutenção na execução com qualidade destas 
obras.

 O transporte dos funcionários, a 
partir da Praia do Bananal, e dos sócios e 
convidados, fundeados ou apoitados nas 
proximidades da Ilha, é uma preocupação 
constante, pois depende do perfeito funcio-
namento das embarcações de apoio disponi-
bilizadas pela DIRAN. E aqui cabe ressaltar 
o apoio constante da DIRAN no sentido de 
manter a continuidade deste serviço com se-
gurança.

ICRJ: Quais melhorias pretende fazer 
como Diretor da Subsede de Ilha de Pal-
mas até o final de seu mandato. Quais são 
seus planos?
Byron: Pretendo aumentar a disponibili-
dade para uso da Ilha com a ampliação do 
sistema de captação de água que concilia 
compra de água em batelada por balsas com 
coleta de água pluvial, garantindo a confia-
bilidade operacional. 
 Temos planos de aumentar a op-
ção de lazer ampliando e arejando a área da 
churrasqueira, visto que a atual recebe sol 
da tarde e fica numa sombra do vento usual 
que refresca a Ilha. 
 Outros aspectos de sustentabilida-
de ainda estão em estudo, como por exem-
plo, a redução de ruído do gerador elétrico 
a diesel, reformas em banheiros e na cozinha 
para reduzir o consumo de água.
 Outra ação em planejamento é 
um amplo programa de conscientização dos 
frequentadores da Ilha quanto a preserva-
ção das instalações da subsede e o consumo 
consciente de energia elétrica e água. 
 A Ilha tem 15 áreas de churras-
queiras que vão sendo ocupadas por ordem 
de chegada e cada área possui uma torneira 
para uso dos sócios. Frequentemente  perce-
bermos as torneiras abertas ou sendo usadas 
por crianças para diversão.

ICRJ: O que você considera que está fun-
cionando e não vai modificar?
Byron: A disponibilização da Ilha para 
eventos das outras diretorias é um ponto for-
te que pretendo manter e estimular cada vez 
mais. Desta maneira, os associados que não 
possuem embarcação conseguem frequentar 
mais a subsede. 
 Outro ponto positivo da Ilha que 
deve ser preservado é o serviço terceirizado 
de restaurante, assim como acontece nas ou-
tras duas subsedes de Angra dos Reis e Cabo 
Frio. O cardápio é simples, mas de excelente 

qualidade e sempre elogiado pelos sócios, as-
sim como os drinks são muito convidativos.

ICRJ: Que legado pretende deixar para o 
Clube?
Byron: O principal legado que quero dei-
xar é a paixão pela Ilha e como ela pode ser 
melhor explorada para integração dos só-
cios. Quero que minha gestão seja lembrada 
por ter dedicado o meu tempo para manter 
a beleza e o brilho da SSIP e que também 
visou estimular e viabilizar a presença segura 
do quadro social do ICRJ em um dos nossos 
maiores Patrimônios.

ICRJ: E um breve histórico de sua traje-
tória no ICRJ como esportista e adminis-
trativamente.
Byron: Bom, não posso me considerar um 
esportista. Sou um apaixonado pelo mar e 
desde jovem sonhei em ter uma embarca-
ção para unir a família e amigos em passeios 
pelas belezas naturais do Estado do Rio de 
Janeiro. 
 Comecei a navegar num Laser de 
um amigo na Lagoa de Araruama no final 
da década de 70 e início dos anos 80. Passei 
grande parte da minha vida buscando ativi-
dades náuticas como a caça submarina ou o 
mergulho de contemplação, e então fiquei 
aguardando o momento que pudesse arcar 
com os custos de aquisição e manutenção de 
uma embarcação. Esse sonho se concretizou 
em 2011 quando também me associei ao 
ICRJ. No clube sou praticante eventual de 
Tênis, Natação e Sinuca.
 Mesmo não sendo praticante da 
Vela ou da Pesca sou admirador destes es-
portes e tenho muitos amigos que me pro-
vocam de forma bem saudável a enveredar 
por estes dois esportes. Respondo sempre 
que não descarto a possibilidade e sempre 
serei um dedicado estimulador a que o Clu-
be tenha cada dia mais sucesso nesses espor-
tes.
 Da mesma forma a minha vida 
administrativa no Clube é curta, pelo pou-
co tempo como sócio no ICRJ. Confesso 
que tem sido gratificante conseguir ver que 
os sócios possam usufruir as instalações da 
SSIP, de forma igualitária, com conforto e 
segurança.
 Mais uma vez, deixo aqui meu 
convite para que mais e mais sócios venham 
a usufruir das belezas e do conforto da Sub-
Sede da Ilha de Palmas. Nos vemos por lá!
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 Mesmo sem vencer nenhuma regata, 
Martine Grael e Kahena Kunze conquista-
ram a medalha de prata na classe 49er FX na 
etapa da Copa do Mundo de Vela em Hyères, 
na França. Com a diferença de apenas sete 
pontos das campeãs, Ida Marie Baad Nielsen 
e Marie Thusgaard Olsen, da Dinamarca, a 
dupla brasileira melhorou a colocação em re-
lação à etapa anterior, realizada em Miami. 
Outra velejadora brasileira e representante 
do ICRJ na competição foi Patrícia Freitas, 
que levou o bronze na classe RS:X.
 No masculinho, Robert Scheidt ga-
rantiu o bronze no último dia de regatas. O 
velejador ficou bem satisfeito com a sua colo-
cação, visto que estava vindo de uma lesão e 
competindo entre os melhores do mundo na 
classe Laser.
 O Brasil fechou a etapa de Hyères 
da Copa de Vela na vice-liderança da classi-
ficação geral, empatado com a Grã-Bretalha 
somando um ouro, uma prata e dois bronzes. 
A França ficou em primeiro lugar com dois 
ouros, uma prata e um bronze. A próxima 
etapa da Copa do Mundo será em Weymon-
th, na Grã-Bretanha, no dia oito deste mês.

BRONzE 
vela

PRata&
na França

 A regata em homenagem ao Comandante Ge-
raldo Luiz Miranda de Barros, também conhecida 
como Volta às Ilhas, foi realizada no dia 23 de abril, 
feriado na capital fluminense. 
 Ela contou com 19 barcos inscritos e com trans-
missão ao vivo via internet, onde era possível acompa-
nhar cada embarcação e sua relação com as demais. As 
boas condições de ventos favoreceram os velejadores, que 
largaram às 11h. 

 Na categoria IRC, o barco Esculacho do Coman-
dante Walcles Osório conquistou o primeiro lugar. En-
quanto na BRA RGS, a equipe do barco Dorf, do Co-
mandante Roberto Schnarndorf foi o campeão. Já na 
ORC, o vencedor foi o Bravíssimo IV do Comandante 
Ian Muniz.
 Após as regatas, os velejadores participaram da 
cerimônia de premiação que aconteceu em baixo da va-
randa do Salão Nobre.

REgata CmtE. gERaldo luiz miRaNda dE BaRRos
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 No último final de semana 
de abril foi realizada no ICRJ a Copa 
Outono de Monotipos, que também 
serviu como 2ª etapa da Copa ICRJ. 
Em dois dias de competição tivemos 
somente três regatas. No sábado tive-
mos bons ventos, mas no domingo, 
dia 26, a maré estava vazando e o ven-
to só entrou por volta das 13h.
 Entre os barcos das classes 
420, Dingue, Finn, Hpe 25, J24, J70, 
Laser 4.7, Laser Std.,  Nacra, Ranger 
22 e Snipe, tivemos 55 barcos na raia 
competindo. 
Veja a seguir, quais velejadores repre-
sentando o ICRJ ficaram com a pri-
meira colocação em sua categoria:

Copa outono

 No início de abril o Campeonato Sudeste Brasileiro de Laser movimentou 
o Clube com quase cinquenta barcos entre as classes Standard, Radial e 4.7. As seis 
regatas realizadas fizeram o percurso trapezoidal, usando a raia da Escola Naval.
 Tivemos regatas bem disputadas, com boas condições climáticas e bastante 
vento durante as provas. Ao final, uma confraternização com entrega dos prêmios 
aconteceu na parte superior do Convés. 
 No Laser Standard, o campeão foi o velejador Gustavo Nascimento, repre-
sentando o ICRJ no lugar mais alto do pódio. Já no Radial, a melhor colocação de 
um velejador da casa foi um segundo lugar com Ricardo Luz e no Laser 4.7, Esther 
Wollner na quarta posição.

Campeonato sudeste Brasileiro

Gustavo Correa Nascimento

420 - Clara Penteado e Marina Rittscher 

Dingue - Guilherme Pereira e Ana 
Carolina Ribeiro

HPE 25 - CarioCa Fiote – Timo-
neiro: Gabriel Penido - Tripulação: Duda 
Adler / Gustavo Assis / Bernardo Assis

J24 - Nota JaZZ - Timoneira: Camila 
Fernandez - Tripulação: Thereza Sodré / 
Bila Koes / Maria Koes / Fernanda 
Debilian

J70 – ViKiNG - Timoneiro: Haroldo 
Solberg - Tripulação:  José Paulo Bar-
cellos / Andre Duble / Luiz Marcelo Peró

Laser – WaVe - Helio Araujo

Laser 4.7 - Fernanda Lima Blyth

Nacra 17 – NeutroGeNa - Andre 
Mirsky e Kyra Mirsky

Ranger 22 – HOOK - Timoneiro: 
Alexandre Haddad - Tripulação: José 
Roberto / José Lucas

Snipe – CaChorrão - Breno Bianchi 
e Fabio Horta

 A tradicional Taça Octanorm 
da classe Snipe completou a sua vigési-
ma edição neste ano. A competição re-
alizada nos dias 18 a 21 de abril, con-
tou com o patrocínio da Assim Saúde 
que sorteou um barco Snipe novinho 
na cerimônia de premiação. O sortudo 
foi o sócio Victor Vocos Camargo.
 Na água, 112 velejadores 
competiram em 56 barcos nas 8 rega-
tas realizadas em quatro dias de prova. 
Velejadores do Rio, São Paulo, Bahia, 
Brasília e Espírito Santo pegaram ven-
tos fortes no último dia de regata, che-
gando a quase 20 nós.
 Os campeões foram os veleja-
dores baianos Mario Urban e Daniel 
Seixas do YCB-BA. Em segundo lugar, 

taça OCtaNORm 

ficaram Luiz Felipe Caneppa e Gusta-
vo Farah e a terceira posição foi para a 
dupla  Breno Bianchi e Flavio Castro, 
ambos do ICRJ.
  Todos os dias tiveram confra-
ternização após as regatas e no domin-
go, teve até música ao vivo no Salão 
Nobre na cerimônia de premiação.

Foto de Vicente Barreto
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VELa - JUNHO 2015

Data Regata Classes
14 Regata Enrique Palmer (Regata Ele & Ela) Star

14 Regata Lauritz Von Lachman (Regata Ele & Ela) Star, Snipe, Dingue, Ranger22, 
Oceano, J24, HPE e J70

19 a 21 Campeonato Estadual (Sub sede de Cabo Frio) Star

21 Regata 6 Horas da Baia de Guanabara Optimist

27 e 28 Copa Inverno (3ª etapa Copa ICRJ) Monotipos

sul-amERiCaNo
dE  optimist

 Durante os dias 09 a 18 de abril, o Campe-
onato Sul-Americano de Optimist reuniu 153 vele-
jadores de 11 países em Paracas, no Peru. 
 Representando o Brasil e o ICRJ na compe-
tição, a velejadora Rafaela Salles ficou na liderança 
da tabela feminina do grupo ouro (51 melhores) até 
a penúltima regata. 
 No último dia, Rafaela enfrentou ventos 
fortíssimos, de quase 24 nós, e terminou como vice-
-campeã no torneio feminino, atrás da chilena Ro-
berta Werth.
 Parabéns, Rafa!

Foto de Matias Capizzano

 No dia 26 de abril a garotada do Optimist 
competiu pela Regata Arnaldo e Célia Guedes. Como 
as condições climáticas não estavam muito boas no dia, 
só houve uma regata. 
 Dos 26 barcos participantes entre os veteranos, 
quem levou a melhor foi Caio Leite Soares. Em segun-
do lugar ficou Bernardo Tostes e Pedro Madureira em 
terceiro lugar.
 Entre os 9 competidores no Estreantes, Theo 
Buarque de Holanda foi o vencedor. O segundo lugar 
foi para Victor de Castro e a terceira posição ficou com 
Gabriel Rodrigues de Amorim.
 Após a regata, foi oferecido lanche aos veleja-
dores na cerimônia de premiação que foi realizada em 
frente ao Hangar 1.

REgata 
aRNaldo E 
Célia guEdEs

O Torneio Interno da Flotilha Zé Carioca do ICRJ foi 
organizado em cima da hora, mas conseguiu reunir 20 
barcos nos dias 18 e 19 de abril. Após a realização das 
quatro regatas, o velejador Mathias Mirow ganhou entre 
os Veteranos e Theo Buarque de Holanda foi vencedor na 
categoria Estreantes. Parabéns meninos!

toRNEio iNtERNo FzC
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NaVEGaçãO: 
(Inscrições Abertas)

- Arrais Amador
- Mestre Amador
- Capitão Amador 
- GPS

PISCINa:

- Natação Infantil: 3 a 12 anos
- Nado Sincronizado: 6 a 12 anos
(Manhã ou tarde)

VELa

- Curso do Fundamental;
- Iniciação à vela.

aulas Particulares: 
(das terças às sextas-feiras)
- Optmist
- Laser/Dingue (a partir de 14 anos)
- Oceano J24

aULaS DE YOGa:
aulão gratuito de yoga ministrado pelo profes-
sor Pedro Paravyoma, dia 20 de junho.

obs.: os interessados no aulão deverão entrar 
em contato com a secretaria da eDN, para 
fazer o agendamento.

StaND UP:
aulão gratuito de Stan up ministrado pelo 
professor Bruno, dia 21 de junho

obs.: os interessados no aulão deverão 
entrar em contato com a secretaria da eDN, 
para fazer o agendamento, pois serão 2 
alunos por saídas. as aulas terão duração de 
45 minutos cada.

Cursos da EdN

VEm REmaR!
Pacotes com aulas de Stand up – Paddle.

 No fi nal do mês de julho, durante as semanas dos dias 21 a 24 e 28 
a 31, a EDN irá realizar mais uma edição da colônia de férias. Serão duas 
semanas de diversas atividades que vão colocar os pequenos para aprender 
se divertindo com atividades especialmente planejadas para cada faixa etária. 
Não perca. Corra para fazer a inscrição da garotada!

lEmBREtE
dE FéRias

 Nos dias 27 e 28 de junho 
teremos a formatura dos alunos 
que completaram os cursos pro-
movidos pela EDN. No sábado, a 
cerimônia será em frente à EDN 
às 14h com a formatura dos cur-
sos de Laser/Dingue, Windsurf 
entre outros. 
 Já no domingo, será a vez 
dos formandos da turma 84 do 
curso de Optimist e outros cursos, em frente ao Cais da Bandeira às 11 
horas. Teremos a apresentação da banda de música do 1º Distrito Naval.

Formaturas dos 
cursos de vela

edn
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FEsta da pEsCa
pesca

 Seguindo a tradição de todo ano, a Festa Anual da Pesca 
bombou! Desde a decoração, assinada pela Cass Eventos com o 
tema “Carioquice”, passando pela excelente gastronomia elabora-
da pela chef Lorena, até as apresentações musicais do Ronaldo do 
Cavaquinho e da Banda do Síndico, tudo foi um sucesso!
 A festa foi realizada no dia 25 de abril, levando aproxima-
damente 500 sócios e convidados a Pérgula da Piscina. A cerimô-
nia de premiação entregou troféus para os vencedores de cada eta-
pa e geral de todos os torneios realizados pelo ICRJ na temporada 
de oceano 2014/2015.
 Tivemos também uma belíssima homenagem ao sócio 
benemérito e ex-Comodoro Helio Barroso, com palavras do atual 
Comodoro Paulo Fabiano, Fernando Pedrosa, Eliseu Soares Filho, 
dentre outros. Uma placa foi lida e entregue pelo pescador ativo 
mais experiente, Sr. Octavio Reis. 
 A presença de pescadores antigos, que fizeram parte da 

FEsta da pEsCa
história da pesca, como Arthur Redig, Marceu Veiga, Alberto Fa-
ria, Erix Atheniense, Geofrey Greeman, Paulo Roberto Rego Lins, 
entre outros, abrilhantou a homenagem. Foi um momento emo-
cionante e marcante na história do Clube. Helio Barroso possui 
uma trajetória de excelência e sucesso na Pesca Oceânica e esta 
homenagem é merecidíssima.
 Foram também homenageadas as equipes que magistral-
mente representaram o Iate Clube do Rio de Janeiro no Campe-
onato Mundial na Costa Rica, em abril. Destaque para a equipe 
Perfeita, vice-campeã, Release, 3ª colocada e Jenny, 5ª colocada.
 Após quase três horas de premiação, a pista de dança foi 
aberta com a Banda do Síndico, que relembrou sucessos do Tim 
Maia e vários outros artistas. Posteriormente o DJ fechou a progra-
mação da noite.
 Confira um pouco de como foi a festa a seguir. E que 
venha a próxima! 

Campeões do torneio de Peixes de Bico - 1º lugar - Binoca, 2º lugar Jenny, 
3º lugar - Kisu, 4º lugar Picante e 5º lugar Perfeita

Campeões Marlin rio 1º lugar - Perfeita, 2º lugar - Picante e 3º lugar - Ponta Negra

Contra Comodoro e equipe Ponta Firme - campeã do torneio de Peixes de oceanoCampeões individuais no torneio de Peixes de Bico - 1º lugar - evandro Soares, 
2º lugar - eliseu Soares Filho e 3º lugar - Leonardo Bochner

equipes que participaram do Mundial na Costa rica equipe Ponta Negra - Campeã do torneio Marlin Cabo Frio
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iatE é ViCE-CampEão 
No muNdial
 O Offshore Worlds Championship de 
2015, realizado na Costa Rica em abril, ficará 
marcado na história do ICRJ. Reunindo 67 equi-
pes de pesca de 28 países, as  cinco equipes que 
representaram o ICRJ fizeram bonito.
 A equipe Perfeita, do Comandante Eduar-
do Castro, Marcelo Rodrigues, João Paulo Costa, 
Alberto Faria e Luis André Rodrigues estava na 
liderança até os instantes finais, quando foi pas-
sada pela equipe Sea Horse Anglers Club Billfish 
Tournament of Bermuda. Eles perderam o título 
por 3 minutos, diferença de horário na liberação 
do último peixe da equipe Perfeita e da equipe que 
se sagrou campeã.
 Completando o pódio, a equipe Release, 
do Comandante Alberto Quintaes, Eurico Soares, 
Vicente Arruda, Marcos Lips e Flavio Reis levou 
a medalha de bronze da competição, não foi cam-
peã por diferença menor que 1 (um) peixe.
 Outra equipe que se destacou foi a Jenny, com Evandro Soares, Paulo 
Cesar Picorelli, Gustavo Santos, Walter Muller e Eliseu Soares Filho, que termi-
nou em 5º lugar. 
 Já a equipe Binoca, do Comandante Leonardo Bochner, João Victor 
Lopes Zarur, Eliseu Soares Neto, Pedro Bertrand e Fernando Almeida Neto 
terminou em 14º lugar. A equipe Pisces do Comandante Alexandre Ribeiro 
Antunes, Ricardo Antunes, Rogério Gomes, Bruno de Siqueira Campos e João 
Frederico Antunes Pinheiro terminou na 25º posição.
 O ICRJ parabeniza a todos pelo feito histórico, foi realmente uma bri-
lhante participação no Mundial! Até 2016, dessa vez, quem sabe, com a con-
quista do título maior!

pesca

PESCa - JUNHO 2014

Data torneio Local
13 2ª Etapa de Pesca de Cais Cabo Frio
20 2ª Etapa do OPEN 25 ICRJ

27 3ª Etapa do OPEN 25 ICRJ

equipe Perfeita, vice-campeã mundial
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 No último domingo deste 
mês, dia 28 de junho às 16 horas, 
o ICRJ vai realizar mais uma edi-
ção da Festa Junina na Pérgula da 
Piscina. A tradicional festa conta-
rá com comidinhas típicas, bebi-
das variadas e muita brincadeira 
pra ninguém ficar parado. 
 Como costumamos fazer 
todo ano, contamos com a cola-
boração dos sócios em trazer um 
quilo de alimento não perecível 
para doarmos para uma institui-
ção de caridade. E não esqueça de 
vir à caráter! 

social

arraiá do iCRJ

 Neste mês, teremos uma novidade no calendário de 
eventos do Clube para os sócios e convidados de sócios que 
se interessarem por artes plásticas. Toda terça-feira de ju-
nho teremos encontros culturais ministrados pelo professor 
Gabriel Soares das 20h às 22h, no Centro Cultural Gabriel 
Villela. 
 Cada dia um tema diferente será abordado e as aulas 
poderão ser pagas avulsas ou o pacote. Segue abaixo a pro-
gramação e valores.

aRtE No iatE

INVEStImENtO
aula avulsa:

R$50,00 (sócio) / R$70,00 (convidado de sócio)

Pacote 5 aulas:
R$150,00 (sócio) / R$190,00 (convidado de sócio).

02/06/2015 
Manet, Renoir e a Ascensão do Impressionismo

09/06/2015
A Exposição Impressionista, Monet e Cézanne

16/06/2015 
Degas, Monet, Manet Tardio...

23/06/2015 
Gaugin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec

30/06/2015 
Pós-Impressionismo em Perspectiva

PROGRamaçãO

obs: reservamos-nos o direito de não realizar os eventos se o número de 
participantes for inferior a 10 pessoas.

O ImPRESSIONISmO DE mONEt a VaN GOGH
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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

Junho

Música no Museu - Madrigal Cruz Lopes - Regência de José 
Machado Neto e Piano de Regina Tatagiba, no CCGV, às 20h

Tributos - Eduarda Fadini canta Lupicínio Rodrigues, 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

Tributos - Sáloa Faráh Canta Chico Buarque
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.
Festa Junina do ICRJ
Na Pérgula da Piscina, às 16h.

13

16

27

28

Desde abril, ao clicar na aba “Eventos” no site do ICRJ 
(www.icrj.com.br), você poderá fazer um tour virtual 
por 21 ambientes do Clube. Com a exibição em 360°, 
cada cantinho pode ser explorado. Acesse e divirta-se!

tour Virtual
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O SamURaI DO ENtaRDECER
DIA: 03/06 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Hiroyuki Sanada, Rie Miyazawa, 
Tetsuro Tamba, 2002 (Japão), 120min – Aven-
tura (12anos).

Esse é o primeiro filme da trilogia de Yoji Yama-
da sobre os samurais.
No século 19, Seibei Iguchi é um samurai viú-
vo que cuida de sua mãe e de suas duas filhas, 
ainda encontra tempo para se dedicar às tradi-
ções de guerreiro. Para pagar o enterro de sua 
esposa, ele é obrigado a vender sua espada, seu 
bem mais precioso. O quadro muda de figura 
quando ele vai defender uma jovem do ataque 
de seu ex-marido bêbado. O ritmo do filme é 
arrastado, mas o filme “Samurai do Entardecer” 
é um relato comovente de uma família em crise.

O SUBStItUtO
DIA: 05/06 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Adrien Brody, 
Marcia Gay Harden, Ja-
mes Caan, 2011 (EUA), 
97min – Drama (12anos).

Henry Barthes é um professor de ensino médio, 
que apesar de se comunicar com facilidade com 
os alunos, escolheu só dar aulas como professor 
substituto, para não criar vínculos. Quando é 
chamado para lecionar em uma escola públi-
ca, encontra professores desmotivados, ado-
lescentes violentos e desencantados com pais 
negligentes ou ausentes. Lentamente, Henry 
descobre que pode fazer diferença na vida dos 
outros mesmo que isso venha com um alto cus-
to. Adrien Brody é um grande ator...

OS CONtOS DE NEW YORK
DIA: 06/06 - SÁBADO
ELENCO: Nick Nolte, Rosanna Arquette, Pa-
trick O’Neal, 1990 (EUA), 120min – Comédia 
(12anos).

A primeira história “Lições de Vida” é dirigida 
por Martin Scorsese contando a história de um 
famoso artista plástico, abandonado pela na-
morada. Na segunda, “A Vida Sem Zoe”, uma 

menina vive esquecida em um hotel de luxo en-
quanto seus famosos pais viajam o mundo. Na 
terceira, “Édipo Arrasado” dirigida por Woody 
Allen, Sheldon Mills é um advogado que não 
consegue se libertar da mãe dominadora...

BOYHOOD - Da IN-
FÂNCIa À JUVENtUDE
DIA: 07/06 - DOMINGO
ELENCO: Ellar Coltrane, 
Patrícia Arquette, Ethan 
Hawke, 2014 (EUA), 
205min – Drama (12anos).

Boyhood foi dirigido por Richard Linklater e 
ganhou notoriedade por ter demorado 12 anos 
para ser concluído, tornando-se uma das mais 
longas produções da história do cinema ame-
ricano.
 O filme conta a história de um casal 
de pais divorciados com dificuldade para criar 
seu filho Mason. A narrativa percorre a vida do 
menino durante um período de doze anos, da 
infância à juventude, e analisa sua relação com 
os pais conforme ele vai amadurecendo. Oscar 
de Melhor Atriz Coadjuvante.

LUGaRES COmUNS
DIA: 10/06 
QUARTA-FEIRA
ELENCO: Mercedes 
Sampietro, Federico Lu-
ppi, 2002 (Espanha, Ar-
gentina), 112min – Dra-
ma (12anos). 

Lugares Comuns narra a história de Fernando 
Robles, um veterano professor de literatura, e 
sua mulher Liliana Roviera, assistente social, 
que trabalha em bairros marginais de Buenos 
Aires. Respeitados por seus amigos, vivem fe-
lizes até que essa tranquilidade é abalada, com 
a aposentadoria forçada de Fernando. Isso fará 
com que procure seu filho, que emigrou para a 
Espanha e lá prosperou como empresário. Para 
Fernando e Liliana, ambos esquerdistas de lon-
ga data, um empresário não é exatamente o que 
gostariam que seu filho se tornasse.

HamLEt
(CiNe CuLt)
DIA: 11/06 
QUINTA-FEIRA
ELENCO: Mel Gibson, 
Glenn Close, Alan Bates, 
Helena Bonham Carter, 
1990 (EUA, Reino Unido, 
França e Espanha), 135 
min – Drama (14 anos).

Shakespeare é considerado um dos mais impor-
tantes escritores de todos os tempos. Seus textos 
fizeram e ainda fazem enorme sucesso porque 
tratam de temas próprios dos seres humanos 
independentemente do tempo histórico. Amor, 
sentimentos, questões sociais, temas políticos e 
outros relacionados à condição humana, são as 
constantes nas obras deste escritor. Seus textos 
vivem até hoje, pois são verdadeiras obras de 
arte.

LEmBRaNçaS DE 
Um VERãO
DIA: 12/06 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Anthony Ho-
pkins, Anton Yelchin, 
Hope Davis, 2001 (Aus-
trália, EUA), 101min – 
Drama (12anos).

O filme começa com Bobby aos 50 anos vol-
tando à sua cidade natal para o enterro de seu 
melhor amigo de infância. Todas as lembranças 
do mundo caem sobre seus ombros e ele entra 
em um longo período resgatando seu passa-
do. Sua mãe nunca se casou e por isso procura 
com dificuldade encontrar um caminho, mas 
como mãe solteira as portas não se abrem para 
ela, que queria mais da vida. Mãe e filho não 
se amavam. No entanto a vida de todos ficará 
emocionante quando o vizinho Ted se muda 
para o andar de cima...

a FORça DaS PaLaVRaS
(a PeDiDoS)
DIA: 13/06 - SÁBADO
ELENCO: Ian McKellen, Deborah Kara Un-
ger, 2002 (Inglaterra, Canadá), 95min – Dra-
ma (Livre).

PROGRamaçãO DO CINEma - JUNHO
Quartas, quintas, sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcelos
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momento. É uma coletânea de 21 curtas, de 5 
minutos cada retratando de um jeito ou de ou-
tro, os encontros inesperados do amor.

O mELHOR DE mIm
DIA: 26/06 – SEXTA-FERIA
ELENCO: Michelle Monaghan, James Mars-
den, Liana Liberato, 2014 (EUA), 118min – 
Romance (14anos).

Adolescentes, Amanda (Liana Liberato) e Daw-
son (Luke Bracey) se apaixonam. O pai da ga-
rota não aprova o relacionamento e, com o pas-
sar do tempo, os jovens acabam se afastando e 
tomando rumos diferentes. Duas décadas mais 
tarde, um funeral faz com que os dois voltem 
à cidade natal e se reencontrem. É o momento 
de ver se os sentimentos persistem e avaliar as 
decisões que tomaram na vida.

SR. KaPLaN 
(PaLeStraNte)
DIA: 27/06 – SÁBADO
ELENCO: Hector No-
guera, Néstor Guzzini, 
Rolf Becker 2015 (Uru-
guai, Alemanha, Espa-
nha), 98 min - Comédia/ 
Suspense (12 anos).

Jacobo Kaplan está cansado da velhice e de sua 
rotina. Ansioso em fazer algo pelo qual será 
lembrado, ele passa a investigar a história que 
sua neta lhe conta sobre um homem que vive 
numa praia distante e tem apelido de “nazista”. 
Após investigações, Jacobo acredita que o ale-
mão é um foragido do exército de Hitler. Com 
a ajuda do ex-policial Wilson Contreras, eles 
elaboram um plano para capturá-lo.

RELatOS SELVaGENS
(PaLeStraNte)
DIA: 28/06 - DOMINGO
ELENCO: Ricardo Da-
rín, Oscar Martinez, Le-
onardo Sbaraglia, 2014 
(ARG/ ESP), 122 min 
- Suspense/Comédia/Dra-
ma (14 anos).
“Relatos Selvagens” é um 

filme produzido por Pedro Almodóvar, conten-
do 6 episódios que tem em comum o ‘stress’ 
do ser humano, quando ele é colocado frente 
à uma situação extrema. O filme é reflexivo e 
discute injustiça social, intolerância e outros 
problemas da vida nas cidades. Foi o candidato 
da Argentina no Oscar 2015.

O agente da Interpol Louis Salinger está de-
cidido a desmascarar uma cadeia de tráfico de 
armas responsável pela facilitação de atos de 
terrorismo pelo mundo. Conforme a investi-
gação avança, Salinger e sua parceira Eleanor, 
procuradora assistente de Manhattan, se apro-
fundam no mundo secreto da cobiça, corrup-
ção e assassinato. Sendo ambos alvos em uma 
conspiração mortal em que as apostas são altas 
e o jogo perigoso. 

CONtRataDa PaRa amaR
DIA: 20/06 - SÁBADO
ELENCO: Daniel Auteuil, Kristin Scott Tho-
mas (França), 82min – Comédia (14anos). 

O importante executivo de uma empresa é fo-
tografado ao lado de sua amante, uma bela top 
model. Para tentar salvar seu casamento, o ho-
mem convence sua esposa que a modelo é, na 
verdade, namora de outro sujeito. Para manter 
sua história, ele será  capaz de tudo. Uma das 
melhores comédias francesas.

attILa maRCEL
DIA: 21/06 
DOMINGO
ELENCO: Guillaume 
Gouix, Anne Le Ny, Ber-
nadette Lafont, 2014 
(FRA), 92min – Comédia 
(12anos).

Paul tem mais de trinta anos de idade e leva 
uma vida pacífica, tocando piano em casa e 
observando as tias em suas aulas de dança. Sua 
história é marcada pela perda dos pais, quan-
do tinha apenas dois anos de idade. Desde esse 
trauma, o rapaz nunca mais falou. Sua vida de 
poucos acontecimentos se transforma quando 
ele conhece a extravagante vizinha do quarto 
andar, que usa suas técnicas para ajudar Paul a 
investigar o passado, superar seus problemas e 
descobrir seu futuro.

PaRIS, EU tE amO
DIA: 24/06 
QUARTA-FEIRA
ELENCO: Vários atores. 
2006 (França, Suíça, Ale-
manha), 116min – Ro-
mance, Comédia Dramá-
tica (12anos).

Paris eu te amo é uma de-
claração de amor à cidade luz.
O elenco é composto pelos melhores atores 
escolhidos pelos os mais famosos diretores do 

Emile quando jovem deixou o Canadá para 
estudar fora. Agora, 40 anos depois, ele decide 
retornar, rever sua família e receber uma home-
nagem feita pela universidade local. Isso tudo 
faz com que relembre seu passado e os motivos 
que o fizeram tomar uma decisão que mudou 
sua vida.

maGIa DO LUaR
DIA: 14/06 
DOMINGO
ELENCO: Colin Fir-
th, Emma Stone, Eile-
en Atkins, 2014 (EUA), 
98min – Comédia Ro-
mântica (12anos).

Stanley, um talentoso mágico é contratado para 
desmascarar uma simpática jovem que afirma 
ser médium. Inicialmente cético, ele aos poucos 
começa a duvidar de suas certezas e se vê cada 
vez mais encantado pela jovem Sophie. Está co-
média romântica escrita e dirigida por Woody 
Allen é um momento inesquecível do cinema 
americano. Desta vez ele se superou fazendo 
um roteiro tão simples. Imperdível!

RIO, EU tE amO
DIA: 17/06 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Vários atores. 2013 (BRA) – 110 
min -  Drama/Romance (12 anos).

Este é o terceiro filme da franquia “Cities of 
Love”, da qual “Paris, Je T’aime” e “New York, 
I Love You” também fazem parte. Nele, dez di-
retores de diferentes regiões do mundo filmam 
pequenas histórias ambientadas em vários pon-
tos da cidade. As histórias são reunidas poste-
riormente por um décimo primeiro diretor.

aS maIS BELaS ÁRIaS
(MÚSiCa CLÁSSiCa)
DIA: 18/06 – QUINTA-FEIRA
As mais bonitas árias de diversas óperas. Você 
irá assistir óperas como: Tosca, La Bohème, 
Madame Buterfly,...

tRama 
INtERNaCIONaL
DIA: 19/06 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Clive Owen, 
Naomi Watts, Armin 
Mueller-Stahl, 2009 
(EUA, Alemanha), 
118min – Espionagem 
(14anos).

cinema
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 A aula deste mês vem trazen-
do receitinhas rápidas e fáceis de fazer 
para esquentar o seu inverno e fazer 
bonito na mesa. Com o tema “Comi-
dinhas e Aperitivos para o Inverno”, a 
chef Lorena ministrará aula no dia 18 
às 19h. As inscrições podem ser feitas 
na Gerência Social ou através do tele-
fone 3223-7200 ramal 2120.

aULa DE GaStRONOmIa

 No dia 12 de junho, também 
conhecido como Dia dos Namora-
dos, o cheirinho de amor estará no 
ar no ICRJ. A equipe do restaurante 
selecionou receitas especiais para dei-
xar o clima ainda mais romântico no 
jantar dos casais. O valor do menu 
completo é de R$ 70,00 por pessoa. 
E, para deixar o clima ainda mais ro-
mântico, cada um receberá uma taça 
de espumante para brindar ao amor.  
Confira ao lado o menu e faça já a sua 
reserva!

Cheiro de amor no ar!
ENtRaDa

Duo de Bruschettas

PRatO PRINCIPaL
Risotto de Taleggio com Alcachofras Assadas 

ou 
Tagliatta de Filé com Tomatinhos Confit e Batatas Rústicas

SOBREmESa
 Crumble de Frutas Vermelhas

menu dos Namorados

- Brie trufado
- Clássica Sopa de Cebola Gratinada
- Clássico Consomé de Carne
- Focaccia

mENu

a FRaNça 
é aqui!
 No dia 20 de junho, você po-
derá se deliciar com a culinária fran-
cesa no Salão Star do restaurante do 
Clube. O Festival Francês terá pratos, 
e todo seu ritual de preparação, típi-
cos da cidade luz. Todas as receitas 
serão pensadas podendo ter harmoni-
zação com vinhos franceses com carta 
de vinho especialmente selecionada 
pelo sommelier Thiago para a ocasião. 
Faça a sua reserva para este delicioso 
jantar.
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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

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



18 balancete 



19balancete 




