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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

Segunda a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Ulização p/ Sócios   

Segunda a sexta-feira

Das 19h às 23h 

Sábado e domingo

Das 06h às 23h h h

Horário do 
Salão de Beleza

ACADEMIA CORPO LASER - ICRJ

Modalidades e Programação:
Ginástica, Musculação, Personal Training

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h

(hora de almoço das 13h às 14h )

Horário 
da Barbearia

Formas de pagamento:
Dinheiro ou débito em título

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

(fechado no último domingo do mês)

DOMINGO E FERIADO

Das 9h30 às 14h

Sede &
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capa deste mês traz um registro da Colô-
nia de Férias da EDN, realizada entre os 
dias 15 de janeiro e 01 de fevereiro, com 
uma extensa tirolesa instalada na área 
da piscina. Foram três semanas incríveis 
para a garotada!

 Na Vela, a equipe de Optimist conquistou o tri-
campeonato brasileiro por equipes, em Ilhabela. No Cam-
peonato Brasileiro de 420, em Porto Alegre, o ICRJ con-
quistou pódio duplo. No Brasileiro de Laser, em Niterói, 
além do pódio duplo na classe Standard, houve dobradinha 
feminina na Radial. Já no Brasileiro de Snipe, em São Paulo, 
nossos velejadores foram premiados na classificação geral, 
categoria Grand Master, Master Legend e Júnior. Na Copa 
da Juventude, em Porto Alegre, a Flotilha de Vela Jovem, 
além de conquistar medalhas, posicionou o ICRJ entre os 
quatro melhores Clubes de Vela Jovem da competição. O 
excelente desempenho dos atletas do ICRJ é inegável.
 Fora do país, em Miami, EUA, teve ouro na Miami 
Skiff Midwinter Regatta, ouro e prata na Copa do Mundo 
de Vela, e estreia no Campeonato Mundial da Classe Star 
Júnior. Por aqui, sediamos a Copa 420, Taça Gêmeos do 
Mar, Copa Laser, Taça Open, Regatas Kurt Jurgen, Jorge 
Pontual e Lorenzo. 

 Na pesca, realizou-se o tradicional Torneio Bruno Her-
manny de Caça Submarina nas Ilhas Tijucas, com pesagens e 
premiações na sede do clube. A temporada de pesca oceânica 
fechou com o Torneio de Encerramento, que registrou a me-
lhor média de peixes de bico dos últimos 19 anos. 
 Na parte social, iniciamos fevereiro com muita anima-
ção em mais uma edição do Música nos Coqueiros, que rece-
beu a Banda Maré Cheia e lotou o Cais da Bandeira. Confira a 
programação vindoura.
 Em Iate News, destacamos a disponibilização de 20 
títulos em condições especiais para filhos e netos de sócios. As 
boas notícias também foram as melhorias nos espaços do clube 
como a reforma das quadras poliesportiva e de tênis da sede, e 
das novas poitas e reparos no hangar da subsede de Cabo Frio. 
 Registramos também que o recorde de tempo sem aci-
dentes de trabalho foi superado. Atingimos a marca de 365 
dias sem ocorrências, o que demonstra o ótimo trabalho do se-
tor de Recursos Humanos e da Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes. 
 Nesta edição, iniciaremos a coluna “ICRJ rumo aos 
100”, uma série de matérias especiais com um pouco da histó-
ria do nosso clube. O centenário do ICRJ será celebrado em 25 
de março de 2020.

Boa leitura!

A
Fique por dentro...
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 O 47º Campeonato Brasileiro da Classe Opti-
mist aconteceu de 05 a 15 de janeiro na Escola de Vela 
Lars Grael, em Ilhabela, São Paulo. A competição, que é 
aberta para crianças e jovens até 15 anos de idade, bateu 
recorde de inscritos com duzentos e vinte (220) partici-
pantes de nove estados brasileiros e também do Chile. 
O Rio de Janeiro foi o estado com o maior número de 
velejadores, 59 no total; São Paulo, em seguida, com 52.
 A Cerimônia de Abertura da competição foi re-
alizada no Centro Histórico de Ilhabela com a presença 
dos velejadores, técnicos, responsáveis e autoridades que 
declararam o evento aberto oficialmente. Com a avenida 
principal fechada, as delegações desfilaram ao som da ba-
teria da escola de samba Leões do Ita e após a cerimônia 
houve um show da Banda TomCats. 
 O ICRJ foi representado por 20 velejadores es-
treantes - menos de 1 ano competindo na classe - e 28 
veteranos, a maior delegação do campeonato. A progra-
mação do 47º Brasileiro de Optimist também incluiu 
dois eventos em paralelo: a Copa Brasil de Estreantes e 
o Campeonato Brasileiro por Equipes. Em dias quentes 
de sol forte e boas condições de vento, as regatas dos ve-
teranos seguiram até o dia 15, as da Copa dos Estreantes, 
entre os dias 9 e 11, e as do Campeonato Brasileiro por 
equipes no dia 11 no canal de São Sebastião.
 Os primeiros vencedores foram definidos no dia 
11. A equipe do ICRJ formada por Diogo Petersen, Pedro 
Muricy, Joana Gonçalves e Bernardo Martins, conquistou 
o tricampeonato Brasileiro por Equipes, o segundo e ter-
ceiro lugar ficaram com as equipes do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina respectivamente. Na Copa Brasil de Es-

treantes, Erick Sheidt (Ilhabela) foi o campeão, Ian Borgs-
trom (Ilhabela) ficou em 2º lugar, Davi Neves (ICSC) em 
3º e o nosso velejador Eduardo Almeida em 4º lugar.
 A competição individual do Brasileiro de Opti-
mist terminou no dia 15 com a classificação geral definida: 
Gustavo Glimm (Veleiros do Sul) em 1º lugar, Bernardo 
Martins (ICRJ) em 2º lugar, Erick Carpes (VDS) em 3º e 
Gabriela Vassel (Ilhabela) 4º lugar geral e 1º feminino. 
 A Cerimônia de Encerramento e Premiação foi re-
alizada também no dia 15 na Escola de Vela Lars Grael. 
O evento foi um classificatório para o Sul-Americano que 
será disputado em abril, em Algarrobo, no Chile, e pri-
meira etapa da seletiva para o Mundial, Europeu e Norte-
-Americano. A segunda etapa foi realizada entre 13 e 23 de 
fevereiro, em Vitória. 
 O ICRJ conseguiu classificar quatro atletas! São 
eles: Bernardo Martins, Diogo Petersen, Joana Gonçalves 
(vice-campeã feminina) e Julia Carreão (4ª colocada fe-
minina). Parabéns a todos!   

Conhecendo novas velas
 Durante o 47º Brasileiro de Optimist, aconteceram 
ações do projeto “Conhecendo Novas Velas”, organizado pela 
Confederação Brasileira de Vela (CBVela) com investimento 
do Grupo Energisa, patrocinador oficial da Vela Jovem. 
 A programação incluiu um bate-papo com o vele-
jador e bicampeão olímpico Robert Scheidt e seu compa-
nheiro Bruno Prada, além da disponibilização de veleiros 
Snipe, Laser, 420 e 29er aos interessados em conhecer no-
vas classes, já que os atletas terão que deixar o Optimist, 
embarcação de pequeno porte, após os 15 anos de idade. 

VELEJADORES DO ICRJ LEVAM O 
BRASILEIRO DE OPTIMIST POR EQUIPES

Vela &
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 O 45º Campeonato Brasilei-
ro da Classe Laser ocorreu de 15 a 20 
de janeiro de 2019 no Clube Naval 
Charitas, em Niterói, na Enseada 
de Jurujuba. Aproximadamente 150 
barcos das classes Laser Standard, Ra-
dial e 4.7 participaram das dez regatas 
do evento. 
 Os cinco dias de competição 
foram quentes com ventos inconstan-
tes, de fracos a moderados, tornando a 
disputa difícil. Mesmo com as adver-
sidades, nossos atletas se destacaram. 
João Pedro Souto de Oliveira conquis-
tou o bicampeonato na classe Stan-
dard, Gustavo Corrêa Nascimento 
ficou em terceiro lugar e Ricardo Luz 

Bittencourt em quarto, o vice-campe-
onato ficou com Philipp Grochtmann 
do Veleiros do Sul.
 O pódio também foi garanti-
do para o ICRJ na categoria Radial, 
com Marie Bolou em 1º lugar e Ga-
briella Marques Kidd em 2º, a terceira 
posição ficou Andrey de Oliveira Go-
doy do Iate Clube Lago de Itaipu.  
 Na classe 4.7, a primeira colo-
cação foi de Felipe Mallmann Fraquelli 
(VDS), o 2º lugar de Fábio Santa Cruz 
Anastácio (ICLI) e o 3º de Pedro Hen-
rique Cayres Wiegand (CNC). Nosso 
velejador mais bem colocado na cate-
goria foi o Marcos Vinicius Batista Ri-
beiro, que conseguiu a 5ª posição. Ao 

ATLETAS DO ICRJ SE DESTACAM NO BRASILEIRO DE LASER
todo, o ICRJ foi representando por 37 
participantes. Parabéns a todos! 

Seletiva para os Jogos 
Sul-Americanos de Praia

 O Brasileiro de Laser também 
foi uma seletiva para compor a Equipe 
de Vela Brasileira que representará o Bra-
sil nos Jogos Sul-Americanos de Praia, na 
cidade de Rosário, na Argentina, de 14 a 
23 de março. 
 Os atletas Ricardo Luz Bitten-
court e Gabriella Marques Kidd, os mais 
bem colocados das Classes Laser Stan-
dard Masculino e Laser radial Feminino 
na categoria Sub 23, foram classificados. 

 O 70º Campeonato Bra-
sileiro de Snipe aconteceu entre os 
dias 19 e 26 de janeiro no Yacht 
Club Paulista, em São Paulo. Se-
tenta e nove barcos disputaram sete 
empolgantes regatas na Represa do 
Guarapiranga. 
 Os campeões na classifica-
ção geral da competição foram Ale-
xandre Paradeda e Gabriel Kieling 
(EVI/CDJ), a dupla vice-campeã 

foi Bruno Bethlem e Rodrigo Lins 
(ICRJ), Roberto Paradeda e Lucas 
C. Mazim (CDJ) ficaram em tercei-
ro lugar. No total, oito duplas repre-
sentaram o nosso clube. Na categoria 
Grand Master, Kurt Dirmer e Mariana 
Peccicacco foram vice-campeões, na 
Master Legend, Paulo Santos e Thiago 
Sangineto ficaram com o título.
 Os atletas juniores competi-
ram entre os dias 27 e 30 de janeiro. 

Das vinte e uma duplas participan-
tes, duas eram do ICRJ: Gusta-
vo Abdulklech e Leonardo Motta 
conseguiram a segunda colocação, 
Humberto Carvalho e Erico M. Pen-
teado chegaram na quarta. Comple-
taram o pódio, Antônio Lopes e Leo 
Accioly (YCB) em primeiro lugar e, 
em terceiro lugar, Diego Falcetta e 
Giovanne Pistorello (CDJ).
 A programação do evento in-
cluiu, além das regatas e cerimônias, 
algumas atrações musicais no final da 
tarde como o Sunset by the Lake e o 
Sail’n Rock com a banda Rocksy. O 
Brasileiro de Snipe também foi um 
classificatório para o Mundial que 
acontecerá em Ilhabela, São Paulo, 
no início de outubro. Nossos vele-
jadores Bruno Bethlem e Rodrigo 
Lins; Gustavo Abdulklech e Leonar-
do Motta, já estão classificados. 

70º CAMPEONATO BRASILEIRO DE SNIPE

Bruno Bethlem e Rodrigo Lins
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ATLETAS DO ICRJ SE DESTACAM NO BRASILEIRO DE LASER

 O ano começou bem para as 
atletas Kahena Kunze e Martine Gra-
el. A dupla conquistou a medalha de 
ouro no Miami Skiff Midwinter Re-
gatta, no dia 21 de janeiro, sua primei-
ra competição de 2019. 
 Foram três dias de campeona-
to, oito regatas, 31 barcos na disputa, 
e ventos muito variados. Kahena e 
Martine chegaram ao pódio com 28 
pontos perdidos, em segundo lugar 
chegaram as americanas, Stephanie 
Roble e Maggie Shea, com 38 pontos. 
Odile van Aanholt e Marieke Jongens, 
holandesas, somaram 45 pontos perdi-
dos e ficaram com o bronze. 
 Nossas velejadoras ganharam 
uma das oito regatas e garantiram mais 
três terceiros lugares e uma quarta coloca-

KAHENA E MARTINE INICIAM 
 2019 COM MEDALHA DE OURO 

 O final de semana dos dias 
12 e 13 de janeiro foi bastante mo-
vimentado pelas regatas da Copa 
420 e Taça Gêmeos do Mar. Dias 
perfeitos de ventos no quadrante 
sul de intensidade média iniciaram 
o calendário de regatas do nosso 
clube da melhor forma. 
 Na classe 420, com apenas 
participantes do ICRJ, sete duplas 
disputaram quatro regatas. Os vele-
jadores Stefano Geronimi e Felipe 
Berardo conquistaram a primeira 
colocação com apenas quatro pon-
tos perdidos, já Sofia Macedo e Ma-
nuela Baggio ficaram com a segun-
da posição, e em terceiro Leonardo 
Lombardi e Pietro Geronimi. 
 A Taça Gêmeos do Mar, 
evento em homenagem aos atletas 
Axel e Erik Schimidt, tricampeões 
mundiais da classe Snipe, recebeu 
dezenove duplas, treze delas eram 
do ICRJ. Também com quatro re-
gatas, a competição terminou com 
o pódio formado pelo ICRJ: João 
Siemsen e Fernando Gioia em 1º 
lugar, Breno Bianchi e Flavio Cas-
tro em 2º lugar, Nick Pellicano 
Grael e Roberto Blum em 3º. 
 As regatas foram um prepa-
ratório para o Brasileiro de 420, em 
Porto Alegre, e para o Brasileiro de 
Snipe, em São Paulo, ambas ocor-
ridas também em janeiro. Após a 
competição, houve uma animada 
confraternização entre os velejado-
res nos hangares das classes.

COPA 420 E TAÇA 
GÊMEOS DO MAR 

AGITAM O FINAL DE 
SEMANA NO ICRJ

 O Star Junior World Cham-
pionship (sub 30) aconteceu entre 
os dias 03 e 06 de fevereiro, no 
Coral Reef Yacht Club, em Miami. 
Organizado pela Internacional Star 
Class Yacht Racing Association, o 
campeonato recebeu 36 barcos de 
15 países diferentes.
 A competição foi o primeiro 
mundial dos nossos representantes 
Nick Pellicano Grael e Samuel Gon-
çalves (ICRJ/MB), que após seis re-

ção, números importantes para a vitória na 
classificação geral. Além deste ano, foram 
as campeãs da regata em 2015 e 2017, e 
levaram o bronze na edição de 2016.
 A Midwinter Regatta é um 
campeonato preparatório para as clas-
ses 49er, 49erFX e Nacra para a etapa 
da Copa do Mundo de Vela, que acon-
teceu também em Miami entre os dias 
27 de janeiro e 3 de fevereiro.

gatas na Baía de Biscayne, conquista-
ram o 5º lugar geral. 
 O pódio foi formado por Luka 
Lawrence e Alexey Selivanov, dos Esta-
dos Unidos, Tomas Hornos e o brasileiro 
Pedro Trouche, também representando 
os Estados Unidos, e Robert O’Leary 
e Peter O’Leary, da Irlanda, respecti-
vamente. Este foi o primeiro mundial 
júnior promovido pela Associação In-
ternacional da Classe Star, a intenção da 
instituição é promovê-lo anualmente.

Estreia no Campeonato 
Mundial da Classe Star Júnior

Nick Pellicano Grael e Samuel Gonçalves
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 O Campeonato Brasileiro da 
Classe 420 aconteceu entre os dias 21 
e 26 de janeiro, em Porto Alegre, no 
Veleiros do Sul. Com a realização de 
dez regatas e participação de vinte e 
um barcos de seis estados - RS, SP, DF, 
RJ, BA e PE -, a competição foi mar-
cada pela disputa acirrada entre Rio de 
Janeiro (ICRJ) e Bahia (YCB /CBC). 
 No primeiro dia, após a verifi-
cação dos equipamentos, houve uma 
regata apenas para treino e reconhe-
cimento da raia no Rio Guaíba. Em 
seguida, na cerimônia de abertura, os 
representantes das delegações haste-
aram suas bandeiras com a execução 
do hino nacional.
 Com vento sul e média de 
10 nós, nossos velejadores Leonardo 
Lombardi e Pietro Geronimi assu-
miram as primeiras colocações já no 
segundo dia de regata valendo pontu-
ação. No dia 24, regatas de vento for-
te, ondas e barcos virados tornaram a 
disputa mais emocionante. A lideran-
ça ficou com a dupla Stefano Motta 
Geronimi e Felipe  Berardo, também 

do ICRJ, com pequena vantagem na 
pontuação sobre Leonardo e Pietro. 
Já na sexta, dia 25, Bernardo Peixoto 
e Marcos Arndt (YCB) duelaram com 
Leonardo e Pietro pela primeira posi-
ção, e assim foi até última a regata do 
campeonato.
 O Brasileiro da Classe 420 
terminou com Leonardo Lombardi e 
Pietro Geronimi (ICRJ) no topo do 
pódio, que foi completado pela du-
pla Bernardo Peixoto e Marcos Arndt 

(YCB/ CBC) na segunda posição, e 
Stefano Motta Geronimi e Felipe Be-
rardo (ICRJ) na terceira. 
 Leonardo e Pietro já tinham 
experiência na classe, mas começaram 
a velejar juntos há pouco tempo com 
a intenção de participar do campeo-
nato. O evento foi organizado pelo 
clube Veleiros do Sul em conjunto 
com a Associação Brasileira da Classe 
420, sob a supervisão da Confedera-
ção Brasileira de Vela (CBVela).

ICRJ fecha Brasileiro de 420 com pódio duplo

VELA - MARÇO 2019
Data Regata Classes

06 a 09 Campeonato Brasileiro 29er
09 Regata Carlos Alberto de Brito Ranger 22, Star

09 e 10 Copa HPE 30 (1ª etapa) HPE 30
10 Regata José Carlos Laport Star, J24, HPE 25

16 Regata Aniversário do ICRJ
Star, J24, J70, HPE 25, Ranger 

22, Snipe, Finn, Laser (Std., Rad. e 
4.7), Dingue, 420, 29er

17 Regata Aniversário do ICRJ ORC, IRC, BRA RGS
23 e 24 Copa Aniversário do ICRJ Optimist

23, 24, 30 e 31 Campeonato Estadual J24
30 e 31 Torneio Roberto Bueno Star

ICRJ no pódio - Campeões Leonardo Lombardi e Pietro Geronimi e terceiros colocados 
Stefano Motta Geronimi e Felipe Berardo
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 A Regata Kurt Jurgen tem suas origens na antiga 
Regata Posto 6, da classe Carioca, que ficava fundeada no 
Hangar Darke de Matos (Hangar 3). Neste mesmo local, 
encontravam-se bem mais tarde - por volta de 2001 - alguns 
Dingues. Para organizar e incrementar a classe, Kurt Wolff – 
um dos proprietários de Dingue - teve a ideia de juntar quatro 
barcos e fundar a classe Dingue do ICRJ, tornando-se seu 
primeiro capitão.
 Lembrando-se da regata Posto 6 da classe Carioca, 
Kurt introduziu ao calendário da recém fundada classe uma 
competição parecida, com a diferença de eliminar a ida e 
fazer a partida diretamente no próprio posto 6 em Copa-
cabana. Mais tarde, seu sucessor como capitão da flotilha, 
Alexandre Barroso resolveu batizar a Regata Posto 6 como 
Regata “Kurt Jurgen-Posto 6”, em homenagem ao fundador 

da classe.  A primeira disputa com este nome ocorreu em 
2003. Hoje, a aventura no oceano, raramente frequentado 
por barcos tão pequenos, já se encontra na sua 16ª edição e 
virou tradicional como abertura da temporada. 
 No dia 26 de janeiro, compareceram à raia dezenove 
barcos, nove deles representando o ICRJ. A partida foi dada 
com vento fraco de leste, que proporcionou uma largada de 
través e que no decorrer do percurso para a Ilha de Cotundu-
ba virou uma empopada. Na extremidade da Praia Vermelha, 
teve que ser contornada uma boia por boreste e depois o per-
curso ficou livre pela Barra Pequena até os faróis da piscina in-
terna do ICRJ, onde os barcos foram recebidos com a buzina 
de chegada.
 “O temor que a maré de sizígia com um forte vazamen-
to pela Barra Pequena pudesse atrapalhar ou impedir a entrada 
na Baía de Guanabara felizmente não se concretizou e todos os 
velejadores conseguiram cruzar a linha entre os faróis”, afirmou 
Jurgen, que acompanhou todo o percurso do barco da Co-
missão de Regatas.
 A chegada pelo canal de acesso ao Iate foi difícil e 
ocasionou várias trocas de posições, mas não impediu que o 
Farofa 2 (ICRJ) de Ricardo Werneck e Sandra Decourt che-
gasse em primeiro lugar. Logo em seguida vieram Jingle Bell 
VII de Luiz José Jr. e Daniel Felix, e White Rabbit II, de Álva-
ro Bastos e Cristiane Bastos, ambos do Clube Naval Charitas. 

 Uma das Regatas mais divertidas da classe Dingue é a 
Lorenzo. Criada em 2011 por Kurt Jürgen Folkert Wolff para 
homenagear o fabricante dos barcos Dingue, Lorenzo Cardoso 
de Souza, este ano a competição chegou a sua 10ª edição com a 
participação de treze barcos no dia 27 de janeiro. A regata ficou 
conhecida pela distribuição de mudas da Mata Atlântica como 
prêmios para todos os participantes, bem como pelo mutirão 
de recolhimento de lixo antes de seu início, que tem como pon-
to de partida a Praia do Adão em Niterói. 
 O que faz desta velejada tão diferente é que ela per-
mite logo após a partida tudo que é proibido nas competições 
tradicionais, como remar com as mãos, bombear a vela, ba-
lançar o barco, tudo para alcançar mais rapidamente a área 
de vento firme, onde entra novamente em vigor a rigidez das 
regras de regata. O proeiro fica com o barco a cerca de 10 m 
da praia, enquanto o timoneiro se alinha com os demais com-
petidores na areia e, ao sinal de partida, corre até o encontro 

do respectivo barco, e juntos seguem velejando para montar 
boia de sinalização nas proximidades da Ilha de Boa Viagem, 
depois na altura do Assador’ Rio – antigo Porcão – até a che-
gada entre os faróis da Doca do ICRJ. 
 Nesta edição, o barco Piu Piu, dos velejadores Gui-
lherme Pereira e Elias Vanderbusshe (CRG), cruzou a linha 
de chegada em primeiro lugar, seguido pelo Caroleo de 
Gustavo Lobo e Geraldo Ribeiro (CC). A terceira posição 
foi conquistada pelo homenageado da regata, Lorenzo Sou-
za, com o barco Holos (BVC). Lorenzo correu a competição 
que leva seu nome acompanhado de sua família: Fernanda 
Barbosa, Lis e Gabriel. Os competidores do ICRJ mais bem 
colocados foram Wady Addum Júnior e Alexandre Alencas-
tro, na quarta posição com o barco Moleque. Logo após a 
regata, foi realizada a cerimônia de premiação das duas re-
gatas do final de semana - Kurt Jurgen e Lorenzo - na parte 
superior do Convés.

Descontração na Regata Lorenzo

REGATA KURT JURGEN 
Posto 6 abre temporada da Dingue



10 Vela &

 As campeãs olímpicas Kahena Kunze e Martine Grael (ICRJ/ICB) 
posicionaram o Brasil no lugar mais alto do pódio mais uma vez. A dupla 
conquistou o ouro na classe 49erFX na etapa Miami da Copa do Mundo de 
Vela, nos Estados Unidos, que aconteceu de 27 de janeiro a 3 de fevereiro. 
 Na regata da medalha, as brasileiras foram muito bem e conse-
guiram suprimir uma diferença de 12 pontos em relação às neozelandesas 
Alexandra Maloney e Molly Meech, que até então lideravam. Devido aos 
ventos fracos, Kahena e Martine apostaram em uma largada limpa e soma-
ram 58 pontos perdidos no geral. Alexandra e Molly concluíram a medal 
race (em português, “corrida da medalha”) em 9º lugar e 2º lugar geral (60 
p.p). As britânicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey terminaram com o 
bronze (63 p.p.). 
 Na classe Nacra 17, Gabriela Nicolino e Samuel Albrecht (ICRJ/
VDS) conquistaram a prata, primeira medalha do Brasil na história da 
classe.  A dupla ficou à frente dos campeões olímpicos Santiago Lange e 
Cecília Saroli, da Argentina, que levaram o bronze. Jason Waterhouse e 
Lisa Darmanin, australianos, conquistaram o ouro. 
 O Brasil fechou a competição com três pódios, já que na classe 470 
feminina, o bronze ficou com as gaúchas Fernanda Oliveira e Ana Luiza 
Barbachan. A etapa de Miami da Copa do Mundo da World Sailing (Fe-
deração Internacional de Vela) é a primeira grande competição das classes 
olímpicas de 2019, a próxima do calendário é o Troféu Princesa, a partir de 
29 de março, na Espanha. 

ICRJ É OURO E PRATA NA 
COPA DO MUNDO DE VELA

 Na edição nº68, de fevereiro de 2019, publicamos erroneamente que o Barco Dorf, do Comandante 
Roberto Schnarndorf, havia ficado em 3º lugar na VI Copa Brasil da ABVO, da Classe BRA-RGS, quando 
na verdade a embarcação alcançou o 2º lugar geral.

ERRATA

 Nos dias dois e três de feve-
reiro foram realizadas a Copa La-
ser e a Taça Open no ICRJ. Cada 
competição organizou quatro re-
gatas, duas por dia, em dias muito 
quentes de ventos maravilhosos – 
no sábado, sul de 10 a 12 nós; no 
domingo, sudoeste de 12 a 18 nós.
 Na Copa Laser, categoria 
Standard, Ricardo Luz ficou em 
1º, André Guarashi em 2º e Nel-
son Alencastro em 3º lugar. Na 
Radial, Helio Araújo perdeu me-
nos pontos e concluiu a prova na 
primeira posição, enquanto Ri-
cardo Ricardi e Alessandro Grossi 
ficaram em 2º e 3º lugares respec-
tivamente. Na 4.7, Christina Fre-
diani conquistou a 1ª colocação, 
Miguel Messina a 2ª, e Vinicios 
Ribeiro a 3ª. 
 Na Taça Open, da Clas-
se Open Single Handed Dingy, 
Gustavo Correa Nascimento ficou 
com a 1ª colocação, seguido de 
Edmundo Souto de Oliveira. Ve-
lejadores de outros clubes partici-
param dos eventos, mas todos os 
participantes aqui citados repre-
sentaram o Iate. 

Dias quentes de 
ótimos ventos abrem 
regatas de fevereiro

COPA LASER 
E TAÇA OPEN

Martine Grael e Kahena Kunze Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino
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 A XXVI edição da Copa da 
Juventude aconteceu entre os dias 05 
e 10 de fevereiro no Clube Veleiros do 
Sul – Porto Alegre/RS. Ao todo, 69 
barcos disputaram nas seguintes clas-
ses: RS:X (Masc. e Fem.), Laser Radial 
(Masc. e Fem.), 420 (Masc. e Fem.) e 
29er (Masc. e Fem.). 
 A flotilha de Vela Jovem do 
ICRJ foi representada por 17 veleja-
dores divididos nas classes Laser Ra-
dial (5 velejadores) e 420 (6 duplas). 
Conquistaram o pódio: Leonardo 
Motta, vice-campeão da Laser radial; 
Marina Mirow, vice-campeã da Laser 
Radial Feminino; Stefano Geronimi 
e Felipe Berardo, segunda colocação 
geral da 420.
 As disputas acirradas na La-
ser Radial aconteceram com Nicolas 
Mueller (VDS/CBC), 1º lugar, e Lars 
Kunath (YCSA/CBC), 3º lugar. Já na 
420, com Bernardo Peixoto Pereira e 
Marcos Mariutti Arndt (YCB/CBC), 
que ficaram em 1º lugar, e Marina 
Roma da Fonte e Marina Arndt (YCB/
CBC), 3º lugar. 
 A Copa da Juventude foi o 
principal evento classificatório para 
definir a equipe brasileira que disputa-
rá o Mundial da Juventude, de 13 a 20 
de julho, na cidade de Gdynia, na Po-
lônia. O evento também fez parte do 

projeto desenvolvido pela CBVela que 
tem como objetivo criar oportunida-
des para novos velejadores nas classes 
de formação para os barcos olímpicos. 
No extenso ranking de clubes par-
ticipantes, o ICRJ ficou em 4º lugar 
como melhor clube de Vela Jovem!

Campeonato de E-Sailing 

 A novidade deste ano na Copa 
da Juventude foi o Campeonato Bra-
sileiro de E-sailing. A versão virtual da 
modalidade, disponível em Android e 
iOS, é um jogo que consiste na dis-
puta de regatas virtuais com versões 
computadorizadas de barcos de classes 
reais, como 49er e Nacra 17. 
 O campeão brasileiro será de-
finido ao fim da temporada do tor-
neio e garantirá uma vaga na final do 
Campeonato Mundial de E-Sailing 
em outubro. Para competir, é neces-
sário ter cadastro no site da platafor-
ma Virtual Regatta e equipamento 
próprio (tablete, laptop ou celular).
 A ideia do E-Sailing é fazer 
com que a Vela se popularize além do 
mar e em meio a outros públicos. O 

Brasil foi um dos 10 países seleciona-
dos para ter o campeonato nacional 
da modalidade eletrônica.

Sobre a Copa da Juventude

A primeira Copa da Juventude foi se-
diada pelo ICRJ em 1994. A compe-
tição surgiu por uma ideia do Sr. Fritz 
Scheidt, que após participar do Mun-
dial da Juventude com seu filho Robert 
Scheidt, idealizou e sugeriu realizar um 
campeonato para os jovens com carac-
terísticas semelhantes no Brasil. 
 A partir da segunda edição, 
em 1995, a Copa da Juventude pas-
sou a ser utilizada como a Seletiva 
Nacional de Vela Jovem para cons-
tituir a Equipe Brasileira que repre-
senta o país no Campeonato Mundial 
da Juventude. O campeonato cresce 
anualmente e recebe cada vez mais 
atletas, clubes e federações estaduais. 
 O evento promove também a 
disputa de Melhor Clube de Vela Jo-
vem, onde os atletas competem não 
somente de forma individual ou em 
duplas, mas também para somar pon-
tos para o seu clube. Todos os parti-
cipantes devem ter menos de 19 anos 
no ano do torneio, além de possuir o 
registro de velejador na World Sailing 
e na respectiva classe.

FLOTILHA DO ICRJ BRILHA 
NA COPA DA JUVENTUDE

Leonardo Motta, vice-campeão da Laser radial Marina Mirow, vice-campeã da Laser Radial Feminino Stefano Geronimi e Felipe Berardo, segunda colocação 
geral da 420
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 A Escola de Desportos Náu-
ticos (EDN) realizou durante três 
semanas, de 15 de janeiro a 01 de fe-
vereiro, sempre de terça a sexta-feira, 
a sua tradicional Colônia de Férias. 
Com 221 crianças inscritas no total e 
uma equipe de monitores altamente 
capacitados, foram doze dias de mui-
tas atividades lúdicas e esportivas que 
alegraram o clube. 
 Os integrantes tinham de qua-
tro a treze anos de idade. Para melhor 
direcionar as atividades, foram criadas 
três faixas etárias: até cinco; de seis a 
oito; acima de nove anos; todos devi-
damente identificados por coletes de 
cores diferentes. Por dia, foram nove 
horas e meia de atividades com almo-
ço e lanche incluídos. 
 O grande diferencial deste ano 
foi a temática “educação ambiental”, 
que proporcionou o desenvolvimento 
e a conscientização dos participantes 
em relação ao meio ambiente, preser-
vação, reciclagem e sustentabilidade. 
 No âmbito da arte, houve ati-
vidades como oficinas circenses, arte-
sanais e audiovisuais. Com o auxílio de 
um fotógrafo profissional, as crianças 
aprenderam a criar um roteiro, produ-
zir vídeo e construíram uma câmera 
escura. Fizeram pinturas conhecendo 
sobre cores primárias e secundárias, 
confeccionaram máscaras de carna-
val com purpurina biodegradável e 
produziram massinha de modelar. 
Na oficina de reciclagem, fabricaram 
brinquedos com todo o plástico pet 
utilizados nas refeições, além de vasos 
para plantas com isopor e caixa de ovo. 
No Circo Popeye, conheceram e prati-
caram malabares, perna de pau, tecido 
acrobático e outros. 

 Nas atividades de esporte e 
aventura, fizeram escalada, rapel, joga-
ram futebol de sabão, treinaram em cir-
cuitos de equilíbrio, travessias suspensas 
e tirolesa. No mar, praticaram mergu-
lho, remo, velejaram, brincaram com 
pula-pula e boias gigantes.
 A programação também in-
cluiu visita e orientação profissional 
sobre fauna e flora. A bióloga Taís Lo-
pes discursou sobre algumas espécies e 
características dos animais apresentando 
alguns empalhados. O veterinário Leo-
nardo Zeemann trouxe répteis e aves do 
seu viveiro para ensinar sobre respeito 
e cuidados com os bichos. Na praia da 
Urca, o mergulhador Ed Bastos reco-
lheu pedaços de objetos jogados ao mar 
para explicar sobre o impacto negativo 
em relação aos seres vivos marinhos. 
 Para desenvolver também a va-
lorização do trabalho em equipe, foi ela-
borada uma espécie de caça ao tesouro, 

COM MAIS DE 200 CRIANÇAS, A COLÔNIA 
DE FÉRIAS DA EDN FOI UM SUCESSO
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onde as crianças com ajuda de dicas en-
contradas na Praia do Morcego tinham 
que se unir pelo propósito comum de 
descobrir o tesouro.  Depois de todas as 
dicas encontradas e desvendadas, inclu-
sive com o auxílio de bússolas construí-
das por eles, a riqueza foi achada. Mudas 
frutíferas e sementes foram descobertas 
e plantadas pelas crianças, assim tornan-
do a aventura em uma divertida aula de 
jardinagem e preservação. 
 “Com esse projeto o foco é ensinar 
aos pequenos o prazer pela conquista de 
desafios, a cooperação coletiva, e ajudar 
a formar cidadãos que saibam identifi-
car as principais causas do desequilíbrio 
ambiental e evitá-los”, diz Diego Ferrer, 
Professor de Educação Física e Coorde-
nador da colônia, que estima ter redu-
zido em 3.500 o número de copos plás-

CURSOS DA EDN
VELA: 
Início das aulas em 15 de março.

• Optimist; Laser/Dingue; Windsurf

• FAST 23 Nível I 

INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos) 
Terça a sexta-feira 
• Manhã: 9h às 10h40 
• Tarde:  14h20 às 16h 

NAVEGAÇÃO: 
Arrais Amador (inscrições abertas)  
Datas: 28, 29, 30, 31 de março e 
02 de abril .
Mestre Amador, Motonauta, Pre-
visão do Tempo, Capitão Amador, 
GPS 

Venha remar!
Stand Up Paddle - Pacotes com aulas 
em grupo ou particulares

Mente Sã – Corpo São.
Aulas de Yoga: quartas e sextas-feiras

PISCINA:
• Natação Infantil - 6 meses a 14 

anos - Turmas manhã e tarde

ticos usados na edição deste ano, pois 
foram distribuídos copos reutilizáveis a 
todos os integrantes. 
 A EDN promove a iniciação 
de crianças e jovens aos esportes náuti-
cos há mais de 60 anos e, com a colônia 
de férias, reúne todas as atividades da 
escola de forma divertida, organizada 
e segura, duas vezes ao ano no período 
das férias escolares. 
 “Temos a certeza que o ICRJ, 
através da colônia de férias organizada 
pela EDN e coordenação dos seus presta-
dores, está contribuindo para a divulgação 
e crescimento através dos esportes náuticos, 
da consciência e respeito ao meio ambien-
te e importância de uma vida saudável às 
futuras gerações”, confirma Dr. Washing-
ton Bianchi, Diretor da EDN.  A próxi-
ma colônia acontecerá no mês de julho. 

COM MAIS DE 200 CRIANÇAS, A COLÔNIA 
DE FÉRIAS DA EDN FOI UM SUCESSO
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 A partir desta edição, apresentaremos a coluna 
“ICRJ rumo aos 100”, uma série de matérias especiais 
com um pouco da história do nosso clube: origem, vela, 
pesca, Comodoros, velejadores, personalidades e tantos 
outros fatos que fazem parte desses anos de memórias.
 O centenário do ICRJ será celebrado, exata-
mente, em 25 de março de 2020, data em que sua ata 
de fundação foi celebrada em 1920. Nos seus primeiros 
23 anos de existência, o Iate Clube do Rio de Janeiro 
chamava-se Fluminense Yacht Club, pois o seu ideali-
zador, patrono e célebre sócio do Fluminense Football 
Club, Arnaldo Guinle, pretendia a unificação de am-
bos, mas a ideia não se concretizou devido ao tempo e 
as opções esportivas que distanciaram as associações. 
 Inaugurado em Laranjeiras nos salões do Flu-
minense FC por  28 fundadores  (Arnaldo, seus quatro 
irmãos e mais vinte e três pessoas), o Fluminense Yacht 
Club teve breve permanência na Bateria do Morro da 
Viúva, área de posse do Fluminense para sua sede de 
remo, porém o espaço foi adentrado por uma constru-
ção de via que interligava os bairros de Botafogo e Fla-
mengo e, por isso, a sede não obteve o êxito pretendido. 
Já em 1927, através da concessão do Governo Federal, 
o clube foi transferido para a Praia da Saudade, que foi 
totalmente cedida ao longo dos anos para a construção 
do ICRJ, hoje, simplesmente, Avenida Pasteur, 333, no 
bairro da Urca às margens da Baía de Guanabara e do 
Pão de Açúcar. Com a ampliação significativa de espa-
ços e projetos, inclusive da compra de imóveis destina-
dos às subsedes em Angra dos Reis, Cabo Frio e na Ilha 
de Palmas, o ICRJ passou a ser considerado um dos 
clubes sociais, esportivos e tradicionais mais importan-
tes do Rio de Janeiro e do país.
 Nos primeiros anos as atividades esportivas 
abrangidas eram relacionadas a lanchas, aviação, tênis 
e, mais tarde, esqui aquático, vela, pesca e pesca sub-
marina. O ICRJ tornou-se um ícone dos esportes náu-
ticos brasileiros apresentando ao mundo atletas de alta 
performance; dentre diversos nomes importantes, des-

UM SÉCULO DE 
MUITAS HISTÓRIAS

tacamos a mais recente conquista olímpica que foi a de 
Kahena Kunze e Martine Grael, dupla de velejadoras e 
medalhistas de ouro na classe 49er FX da Rio 2016. 
 Os eventos sociais do ICRJ também conquista-
ram notoriedade historicamente com visitantes ilustres 
como a Rainha Elizabeth, o Príncipe Charles, Presi-
dentes, Embaixadores e diversas autoridades do Brasil e 
do mundo, além de sediar inúmeras regatas e mundiais 
de vela. 
 Quer saber mais sobre essas e outras histórias? 
Acompanhe a coluna comemorativa ao longo das pró-
ximas edições.

Iate Clube do Rio de Janeiro, 1943 - foto de Antonio de Pádua Simões

Iate Clube do Rio de Janeiro, 2014 - Acervo do ICRJ
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 Aconteceu no dia 19 de ja-
neiro, mais uma edição do Torneio 
Bruno Hermanny de Caça Subma-
rina. A competição, nomeada em 
homenagem ao desportista Bruno 
de Otero Hermanny (único brasilei-
ro bicampeão de pesca subaquática 
na categoria individual até hoje), é 
promovida anualmente pelo ICRJ 
desde 1993, com a área de prova nas 
Ilhas Tijucas, pesagens e premiações 
na sede do clube. 
 O ICRJ foi representado 
por cinco das treze duplas inscritas 
no torneio, que disputaram as cate-
gorias júnior e sênior. Além disso, 
foi o clube campeão na classificação 
geral, seguido pelo Clube dos Ma-
rimbás e o Costa Azul Iate Clube.
 No resultado de duplas, Fer-
nando Farina e Rodrigo Fahham fo-
ram os representantes do ICRJ mais 
bem colocados, em 3º lugar; Mau-
rício Ortiz e Paulo Júnior do Clube 
dos Marimbás em 1º; Eric Nieder e 
Fabio Cruz do Clube dos Caiçaras 
em 2º. 
 O mar calmo de águas claras 
e quentes (23°C) contribuiu para a 
captura de uma boa quantidade de 
sargos de beiço, enxadas e piranjicas. 
Ao final de cinco horas de prova, 
participantes e convidados puderam 
confraternizar em torno do Hangar 
3 e os campeões levaram troféus e 
brindes cedidos pela Divecom. Os 
peixes foram doados para as obras 
sociais da Paróquia da Santa Rita.

Confraternização dos participantes em frente ao Hangar 03

Rodrigo Fahham e Fernando Farina recebem o troféu de 
3º lugar das mãos de Armando Serra

TORNEIO BRUNO HERMANNY 
DE CAÇA SUBMARINA 2019
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 Chegou ao fim mais uma 
temporada de pesca oceânica. O pe-
ríodo, que foi de novembro de 2018 
a fevereiro de 2019, incluiu 07 tor-
neios: Abertura, Marlin Rio, Anual 
de Peixes de Bico, Anual de Peixes 
de Oceano, Offshore Open 27,5’, 
Cabo Frio Marlin Invitational e En-
cerramento. 
           No Torneio de Encerramento, 
realizado em etapa única no dia 09 
de fevereiro, 8 embarcações partici-
param. A equipe Greenboat do Co-
mandante Philip Greenman, Alex 
Greenman, Nuno Greenman, Eliseu 
Soares Filho e Flávio Campos Reis 
conquistou o primeiro lugar com 05 
peixes: um Marlin Azul, dois Mar-
lins Brancos e dois Dourados; a vice-
-campeã Picante do Comandante 
Luis Carlos Bulhões, Lucas Bulhões, 
Alberto Quintaes e Almir Fernandes 
conseguiu três peixes: um Marlin 
Branco e dois Sailfishes; em tercei-
ro lugar ficou a Equipe Vida Man-
sa/Aquavit dos Comandantes Otto 
Vergueiro e Pedro Guimarães, Rafael 
Sasso, Horácio Veiga e Rafael Nery 
com um Marlin Azul.
           O peixe mais pesado do torneio 
foi um Dourado de 17,6 kg captu-
rado pelo pescador Carlos Henri-
que, integrante da equipe Maynee 
do Comandante Marcos Isidio. Ao 
final do evento, cinco peixes foram 
liberados e as equipes confraterniza-
ram. A temporada foi um sucesso e a 
cerimônia de premiação de todos os 
torneios acontecerá no mês de abril 
com data a definir. 

Encerramento da Temporada
 de Pesca Oceânica

Campeã Greenboat

2º lugar Picante

3º lugar Vida Mansa/Aquavit
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TEMPORADA LANCHA COMANDANTE
Nº de Peixes 

capturados pela 
campeã no torneio

2000 BACCARAT Carloman Maia Oliveira 37
2001 BACCARAT Carloman Maia Oliveira 22
2002 BACCARAT Carloman Maia Oliveira 24
2003 BINOCA Leonardo Bochner 22
2004 KABIRA Erich Baumeier Neto 19
2005 PICANTE Luis Carlos Bulhões 29
2006 BOM DE BICO Marcelo Saade Rodrigues 29
2007 MELLY BLACK Claus Buckmann 25
2008 TARPON Marco Ribas 19
2009 BARRA DO VENTO Alcebíades Paz Garcia 11
2010 PICANTE Luis Carlos Bulhões 23
2011 GRENNBOAT Phillip Greenman 8
2012 PIPELINE Paulo Fabiano 13
2013 BINOCA Leonardo Bochner 16
2014 BINOCA Leonardo Bochner 19
2015 BINOCA Leonardo Bochner 17
2016 PONTA NEGRA João Paulo T. da Costa 21
2017 ANTIGUA NILO COTINI 31
2018 PICANTE Luis Carlos Bulhões 31

Equipes Campeãs nos últimos 19 anos
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PEIXES DE BICO POR LANCHA/DIA

2000 34 586 3,4

2001 32 301 1,9

2002 35 384 2,1

2003 33 288 1,9

2004 34 338 1,9

2005 24 364 3,0

2006 38 479 2,5

2007 36 485 2,6

2008 32 246 1,5

2009 30 106 0,9

2010 32 224 1,4

2011 29 118 0,8

2012 32 247 1,5

2013 32 149 1,2

2014 28 178 1,6

2015/ 24 97 1

2016 17 139 2

2017 15 168 2,8

2018 14 200 3,5

BASE DE DADOS NAS TEMPORADAS

TEMPORADAS SAILFISHES MÉDIA 
Sails/Lancha/Dia

LANCHAS 
PARTICIPANTES

A base de calculo está sendo feita calculando-se a média de peixes nas 5 etapas (2013 em 
diante 4 etapas) dividindo-se pelo total de embarcações participantes no Torneio de Peixe 
de Bico.

 A temporada de pesca 
oceânica 2018/2019 regis-
trou a melhor média de pei-
xes de bico dos últimos 19 
anos. A base do cálculo é re-
alizada a partir da média de 
peixes em relação ao núme-
ro de etapas concluídas, que 
é dividida pelo total de em-
barcações participantes no 
Torneio de Peixes de Bico. 
Confira a seguir:

PESCA - MARÇO 2019

Data Torneio Local
16 Torneio de Aniversário da Caça Submarina ICRJ

23 Torneio de Aniversário da Pesca de Cais ICRJ
Datas sujeitas a mudanças, dependemos das condições de mar e vento.
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Fixa

Março

CINEMA -  Todas as sextas às 19h30, sábados às 19h e domingos às 

17h,  no Centro Cultural Gabriel Villela.

ARTE NO IATE - Todas as terças-feiras, das 19h às 21h, na sala virtual 

Arte no Iate (aula online).

REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 19h30, 

no Centro Cultural Gabriel Villela.

DUETO PAULO MIDOSI E HAROLDO CAZES - Todas as 

quintas-feiras, às 19h, no Bar Temático, convidados especiais duas ve-

zes por mês

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. 

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 18h às 19h, com a 

professora Cecília Zalazar, no salão 470.

MISSA - Todos os domingos, às 19h15, na Capela do ICRJ.

RECREAÇÃO INFANTIL

Música no Museu - Coro Mi Voz Tu Voz 
No Centro Cultural, às 20h.19

Tributos - Flávio “Bossa Nova” em tributo aos 60 anos da 
Bossa Nova. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.30

23

14

28

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes
(trompetista e gaitista). No Bar Temático, às 19h.

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Junior
(saxofonista). No Bar Temático, às 19h.

Social &

Aniversário do ICRJ - Show com Paralamas do Sucesso. Na 
Pérgula da Piscina, das 20h à 01h.
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 A edição do “Música nos Co-
queiros” com a Banda Maré Cheia foi 
muito animada! O evento aconteceu 
no dia 09 de fevereiro no Cais da Ban-
deira. Sócios e convidados de todas 
as idades curtiram o melhor do pop, 
rock, sertanejo e flashback ao vivo. 
 A banda carioca, que além do 
repertório diversificado possui mú-
sicas autorais, é formada por quatro 
integrantes: Luciano Santos, vocal e 
guitarra; Paulinho Ferraz, teclado e ba-
cking vocal, Renan Mesquita, bateria; 
e Edu Amorim, baixo e backing vocal. 
 Ao anoitecer do sábado quen-
te do verão carioca, o público não se 
conteve e foi muito participativo, can-
tando, dançando e posando para fotos 
com a banda. 

Social &

MÚSICA NOS COQUEIROS



20

PAPILLON 
DIA: 08/03/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Charlie 
Hunnam, Rami 
Malek, Eve Hewson, 
EUA (2018), 117 
min, Aventura/Dra-
ma, 16 (anos).

Henri Charrière, conhecido como Papillon, 
pequeno bandido do subúrbio de Paris da 
década de 30, é condenado à prisão perpé-
tua por um crime que não cometeu. Enviado 
para a Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, ele 
conhece Louis Dega, homem que Papillon 
promete ajudar em troca de auxílio para esca-
par da prisão. Baseado em fatos reais!

“Papillon é remake de sucesso que mostra narra-
tiva clássica sobre a busca pela liberdade a todo 
custo. O original de 1970 é ainda melhor, mas, 
45 anos depois, a nova adaptação não faz feio. 
Nem de longe, aliás”.

A NOIVA DO 
DESERTO
DIA: 09/03/19 
SÁBADO
ELENCO: Paulina 
García, Claudio Rissi, 
2018 (ARG/Chile), 78 
min, Drama/Aventura, 
12 (anos). 

Teresa tem 54 anos e trabalha como empre-
gada doméstica em uma casa de família de 
Buenos Aires. Por décadas, ela encontrou 
refúgio em suas rotineiras tarefas. Quando a 
família coloca a casa à venda, a vida de Teresa 
começa a mudar drasticamente. É a mudan-
ça que ela não faria, mas que a tornará mais 
próxima da vida.

“A noiva do deserto: A notável jornada de uma 
mulher. O filme conquista pela simplicidade”.

MINHAS TARDES 
COM MARGUERITTE
DIA: 10/03/19 
DOMINGO
ELENCO:  Gérard 
Depardieu, Gisèle Casa-
desus, 2010 (FRA), 82 
min, Comédia Dramáti-
ca, 12 (anos).

Germain mal sabe ler e sua vida muda 
quando conhece na praça, onde vai todos 
os dias, uma velhinha fora do comum, cha-
mada Margueritte, atriz de 96 anos. Mar-
gueritte começa a ler para Germain e, des-
sa maneira, abrem-se as portas da leitura 
e da sensibilidade que, até então, estavam 
fechadas para ele, nascendo entre os dois 
uma grande amizade.

“Minhas Tardes com Margueritte”, verdadei-
ro encontro de almas”.

SPOTLIGHT - 
SEGREDOS 
REVELADOS
DIA: 15/03/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:   Michael 
Keaton, Mark Ruffa-
lo, Rachel McAdams, 
2015 (EUA), 128 
min, Drama Policial, 
12 (anos).

Um grupo de jornalistas investiga o abuso 
de crianças por padres católicos acober-
tados pela Igreja. Eles conseguem reunir 
documentos que podem provar os crimes 
cometidos e o envolvimento de líderes reli-
giosos que tentaram ocultar os casos. Base-
ado em fatos reais!

“Vencedor do Oscar de Melhor Filme em 
2016, ‘Spotlight’ aborda o papel do jornalis-
mo, abusos na Igreja, e como uma imprensa 
livre e atuante é fundamental nas sociedades 
democráticas”.

ENTRE DOIS 
AMORES 
DIA: 16/03/19
SÁBADO
ELENCO: Meryl 
Streep, Robert Re-
dford, Klaus Maria 
Brandauer, 1986 
(EUA), 161 min, 
Biografia/Drama/Ro-
mance, 16 (anos).

No início do século XX, Karen Blixen, rica 
dinamarquesa, vai morar em uma fazenda 
de café no Quênia com Bror Blixen-Finecke, 
um barão com quem se casa por conveniên-
cia. Karen revela-se boa administradora da 
propriedade e sua vida amorosa ganha mais 
emoção com a chegada de Denys Finch Hat-
ton, um aventureiro aristocrata inglês. 

“Inspirado no livro de Isaac Dinesen, pseudô-
nimo da escritora dinamarquesa Karen Blixen, 
o filme ganhou sete prêmios da Academia do 
Oscar em 1986, incluindo o de melhor filme”.

ACERTANDO 
O PASSO
DIA: 17/03/19 
DOMINGO
ELENCO:  Imelda 
Staunton, Timothy 
Spall, Celia Imrie, 
2018 (Reino Unido), 
112 min, Comédia/
Drama, 14 (anos).  

Casada há 40 anos, Lady Sandra Abbott 
descobre que seu marido tem tido um caso 
amoroso com sua melhor amiga. Ela decide 
começar a fazer aulas de dança comunitária 
junto da irmã e acaba descobrindo um novo 
sopro de diversão e romance em sua vida.

“O filme destaca o tema: A idade vista com leve-
za. O que tem de melhor é o elenco de veteranos, 
como o trio principal e alguns bons diálogos com 
a verve inglesa”.

Cinema &

PROGRAMAÇÃO DE MARÇO
Sextas e sábados às 19h30h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Regina Passarelli Hamman*Sujeita a alterações

*
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GAUGUIN
VIAGEM AO TAITI 
DIA: 22/03/19  
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Vincent 
Cassel, Tuheï Adams, 
Malik Zidi, 2018 
(FRA), 101 min, Dra-
ma/Biografia/História, 
14 (anos).

Em 1891, o artista Paul Gauguin decide, por 
conta própria, ir para o exílio no Taiti. Lá, ele 
espera reencontrar espaço para sua pintura li-
vre, selvagem, longe dos códigos morais, po-
líticos e estéticos da Europa civilizada. Mas, 
apenas sujeito à natureza, acaba se afundando 
na selva, enfrentando a solidão, pobreza e a 
doença. Ele deve se reunir com Tehura, que 
se tornou sua esposa e o tema de suas maiores 
pinturas. Baseado em fatos reais!

“Cinebiografia promove um mergulho interes-
sante em um dos momentos mais importantes 
da carreira do pintor francês”.

No dia 23 de março não haverá sessão de 
cinema por conta da Festa de aniversário 

do Clube.

O RETORNO DO 
HERÓI 
DIA: 24/03/19 
DOMINGO
ELENCO:  Jean 
Dujardin, Mélanie 
Laurent, Noémie 
Merlant, 2018 (FRA, 
Bélgica), 90 min, 
Comédia, 14 (anos).

Elisabeth é alinhada, séria e honesta. O capi-
tão Neuville é covarde, desleal e sem escrúpu-
los. Ela o detesta. Ele a despreza. Mas fazendo 
dele um herói de opereta, ela se torna, sem 

querer, responsável por uma farsa que logo a 
arrebatará.

“Que felicidade esse filme tão bem escrito, tão 
bem encenado e tão divertido! O irresistível 
número de dueto que Mélanie Laurent e Jean 
Dujardin nos oferece é brilhante. Uma precio-
sidade com roupas napoleônicas, que evoca os 
grandes momentos do cinema francês”. (Festival 
Varilux 2018)

OS INVISÍVEIS
DIA: 29/03/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Max 
Mauff, Ruby O. Fee, 
Aaron Altaras, 2018 
(ALE), 110 min, 
Guerra/Histórico, 14 
(anos).

Após o Partido Nazista tornar oficial a perse-
guição ao povo judeu na Alemanha, muitos 
deles precisam se tornar praticamente invisí-
veis, entre eles a jovem órfã Hanni Lévy; o 
habilidoso falsificador, Cioma Schönhaus; 
o apaixonado adolescente Eugen Friede; e 
Ruth Arndt, que perde o contato com a famí-
lia passando-se por viúva e trabalhando para 
um oficial alemão.

“Os Invisíveis: Um quase documentário narra-
do por judeus sobreviventes do Nazismo”.

UM BOM ANO
DIA: 30/03/19 
SÁBADO
ELENCO:  Russell 
Crowe, Albert Finney, 
Marion Cotillard, 
2006 (EUA), 118 
min, Comédia Dra-
mática/Romance, 11 
(anos).

Cinema &
Aos 11 anos, Max Skinner é cuidadosa-
mente educado na arte de saborear vinhos 
por seu tio Henry, dono de um vinhedo 
na França. Adulto, torna-se um bem-su-
cedido homem de negócios em Londres. 
Certo dia recebe a notícia de que o tio 
morreu, deixando-o como único herdei-
ro. Prevendo bons negócios, resolve fazer 
uma rápida viagem para visitar a proprie-
dade. Encontra a força da terra: uma vez 
ali, percebe que não será tão fácil vender 
o lugar que lhe traz tantas lembranças da 
infância.

“O Filme prende a atenção da plateia, seja 
pela história simples ou pela belíssima fo-
tografia das plantações de uva e da região 
provençal da França da forma mais deslum-
brante”.

AMOR AO 
PRIMEIRO FILHO
DIA: 31/03/19 
DOMINGO
ELENCO: Patrick 
Bruel, Isabelle Carré, 
Alice de Lencque-
saing, 2015 (FRA), 
94 min, Comédia 
Romântica, 12 
(anos).

O arquiteto sedutor Ange leva uma vida 
de noitadas, com a diversão sempre em 
primeiro plano. Certo dia, Gabrielle apa-
rece na vida de Ange dizendo que o filho 
dele engravidou sua filha. Como o soltei-
rão sequer sabia da existência do filho, ele 
agora vai ter que se adaptar à nova reali-
dade.

“Detalhes do dia a dia, em perspicaz lição 
de humanidade. Um filme sobre o amor in-
condicional”.

AVISOS
Nos dias 01, 02 e 03 de março não haverá sessão de cinema devido ao Carnaval 2019.

Por problemas técnicos apresentados na exibição do filme MAMMA MIA! - LÁ VAMOS 
NÓS DE NOVO no dia 26/01/2019, sexta-feira, informamos que o mesmo será reexibido 

na programação do mês de abril/2019.
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 As inscrições para o sorteio 
de vagas nas subsedes durante a Se-
mana Santa abrem no dia 11 de fe-
vereiro e encerram no dia 11 de mar-
ço ao meio-dia. O sorteio também 
acontece no dia 11 de março, às 19h, 
no Centro Cultural. Para se inscre-
ver, basta entrar em contato com a 
Gerência de Sede, pessoalmente, por 
telefone (21 3223 7200), ou e-mail 
(sede@icrj.com.br). 
 O pacote deste ano inclui 3 
diárias a R$120,00 cada, totalizando 
R$360,00, com check-in na quinta-
-feira, 18 de abril, e check-out no 
domingo de Páscoa (21). Participe!

 Para melhor atender aos sócios, em dezembro foram iniciadas 
obras nas quadras do Clube. Na de tênis, a iluminação foi toda renovada, 
propiciando aos usuários melhor visibilidade durante os jogos noturnos. 
Já na quadra poliesportiva, foram reformados o piso - que agora é de 
resina importada -, iluminação, pintura, alambrado e a parede de treino 
de squash, que aumentou de tamanho se igualando a quadra de tênis. 
Uma inovação foi a colocação de uma tabela de streetball (basquete), 
para treino de arremessos de bola ao cesto, em adição as marcações para 
Futsal, Vôlei e Tênis.  
 “Os tenistas ficaram muito felizes com a nova iluminação da quadra 
de tênis e da possibilidade eventual de ter, principalmente aos jovens e inician-
tes, uma alternativa de jogo na quadra poliesportiva com as mesmas dimensões 
da quadra de tênis, em harmonia e convivência com os praticantes dos outros 
esportes”, afirmou o Assessor de Tênis Julius Haupt. As melhorias foram 
finalizadas em janeiro e as quadras já estão à disposição dos associados.

MELHORIAS NAS QUADRAS 
DE TÊNIS E POLIESPORTIVA

Iate News &
SORTEIO DE 

SEMANA SANTA

 No dia 05 de fevereiro, o 
ICRJ atingiu a marca de 365 dias sem 
acidentes de trabalho. O recorde, que 
anteriormente era de 217 dias, de-
monstra a importância que o Clube 
dá à segurança das pessoas que aqui 
trabalham. Esta conquista é resultado 
do trabalho e cuidado do RH e da 
CIPA - Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes -, além do empenho 
diário de cada colaborador do clube.
 “Cabe lembrar que jamais de-
ve-se perder o foco em segurança, pois 
um feito importante como este é cons-
truído diariamente, com a dedicação de 
cada um em seu setor. O certo é que o 
ICRJ não medirá esforços para que no-
vas marcas sejam alcançadas, e conta 
com a dedicação de todos seus colabo-
radores”, enfatizou o Diretor de RH 
João Carlos Quintanilha.

365 DIAS 
SEM ACIDENTES
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 Cinco novas poitas foram 
produzidas na Subsede de Cabo 
Frio e já estão em funcionamento. 
A demanda surgiu para atender 
ao Cabo Frio Marlin Invitational, 
organizado pelo Departamento de 
Pesca do Clube, mas a melhoria 
servirá para receber aos sócios que 
por lá atracarem

NOVAS POITAS
 Desde o dia 03 de janeiro, 
melhorias estão sendo realizadas no 
hangar da subsede de Cabo Frio. 
Funcionários da Manutenção estão 
recuperando as estruturas e o telha-
do que se encontravam danificados. 
A obra ainda não tem previsão de 
término, mas como não foi preciso 
interditar o espaço, os sócios podem 
continuar utilizando o hangar.

REPAROS NO HANGAR 
DE CABO FRIO

 Estão abertas as inscrições para a 1ª etapa do torneio de Bilhar do 
ICRJ. As classes Ouro e Prata abrirão as disputas de 12 a 21 de março. A 
categoria Ouro contará com a participação dos 16 mais bem colocados do 
ranking 2018. Na Prata, os interessados devem se inscrever no Bilhar até o 
dia 11 de março. Já para o torneio de Duplas, que será disputado entre 26 
e 28 de março, as inscrições devem ser realizadas até o dia 25. Ao longo do 
ano, além das próximas etapas dos torneios Ouro, Prata e Duplas, haverá 
outras modalidades sendo disputadas.

ABERTAS INSCRIÇÕES 
PARA TORNEIO DE BILHAR

Iate News &

 A Operação Marítima da 
Lei Seca foi tema de reunião rea-
lizada com membros da Capita-
nia dos Portos, da Polícia Militar 
e de associações de moradores e 
associações comerciais da Região 
dos Lagos, no dia 30 de janeiro, 
no Palácio Guanabara. Dentre 
as autoridades presentes, encon-
trava-se o Diretor da Subsede de 
Cabo Frio Jomar Roscoe.  A ação 
inédita que atuará na prevenção 
de acidentes marítimos em de-
corrência da mistura de bebida e 
direção, contará com o apoio da 
Subsede de Cabo Frio. 

LEI SECA 
NO MAR 
DE CABO FRIO

 O clube está disponibili-
zando a venda de 20 títulos em 
projeto especial para filhos e ne-
tos de sócios. As condições são: 
título R$ 6.500; taxa de transfe-
rência R$ 40.000; o total de R$ 
46.500 poderá ser dividido em 
10 parcelas. 
 Mais informações na Se-
cretaria - tel. 3223-7200 - e Supe-
rintendência - cel. 96759-5912. 

DE GERAÇÃO 
PARA GERAÇÃO: 

ICRJ CONTEMPLA 
FILHOS E NETOS 

DE SÓCIOS




