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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 segundo domingo do mês)

DOMINGO E FERIADO
Das 9h30 às 14h

Sede &

PREÇO:
Cabelo: R$30,00 | Barba: R$20,00
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 a capa deste 
mês, um belo re-
gistro da equipe 
brasileira de vela 
que representou 
o país nos Jogos 
Pan-America-

nos de Lima, entre os últimos meses 
de julho e agosto. Das nove meda-
lhas brasileiras no esporte, quatro 
foram conquistadas por atletas do 
ICRJ: ouro nas classes 49er, 49er 
FX, RS:X e bronze na Nacra 17. 
 O selo comemorativo do cen-
tenário do clube foi escolhido! Co-
nheça nesta edição a marca que será 
utilizada em materiais impressos, mí-
dias sociais, sites e em impressões de 
grande formato. A identidade visual 
foi resultado de um concurso promo-
vido pelo ICRJ em parceria com o Is-
tituto Europeo di Design (IED) Rio. 
 Na Vela, leia sobre as regatas 
Benjamin Sodré para a classe J24, 
Copa Inverno para as classes Star, 
J24, HPE 25, Finn, Laser (Std. Rad. 
e 4.7), Open (Std., Rad. e 4.7), 420 
e Dingue, Estadual de J70 e primeira 
Copa Brasil Master de Laser. Todas 
sediadas pelo clube com a presença 
de muitos velejadores. 

 Fora de sede, a Flotilha Zé 
Carioca representou bonito o ICRJ 
com 15 velejadores no Campeona-
to Brasil Centro de Optimist, em 
Brasília. O melhor resultado foi o 
de Joana Gonçalves, campeã entre 
os veteranos. No Centro-Oeste de 
Laser, também em Brasília, os nos-
sos atletas foram primeiro e segundo 
colocados na classificação geral e em 
diversas categorias. Em São Paulo, 
os barcos Danadão e Ângela Star VI 
foram os destaques na Semana In-
ternacional de Vela de Ihabela para 
veleiros de oceano. 
 Na Pesca, confira os regis-
tros da última etapa do Torneio 
de Pesca de Cais – Sport Edition. 
A competição marcada pela união 
da antiga e nova geração da pesca 
do clube já deixa saudades! Já o tra-
dicional Open 25 está andamento. 
Veja sobre a abertura do torneio e 
resultados da primeira etapa ocorri-
da no final de julho.  
 Em “Rumo aos 100”, saiba 
algumas curiosidades sobre a história 
da construção da nossa sede. Desde 
a transferência do Fluminense Ya-
cht Club e conquista dos espaços na 
Praia da Saudade até os dias de hoje.

N
Fique por dentro...

 Na EDN, mais uma Colônia 
de Férias foi promovida com suces-
so! Mais de 130 crianças participa-
ram de atividades lúdicas, artísticas 
e esportivas dentro e fora clube nas 
férias de julho. 
 Na parte social, aconteceu o 
Festival Francês. A gastronomia típi-
ca da França acompanhada de uma 
carta de vinhos e música boa fez a 
alegria dos sócios e convidados pre-
sentes no evento. 
 Em Iate News estão os últi-
mos acontecimentos relevantes até o 
fechamento deste boletim, como a 
reunião do agrupamento econômico 
BRICS no Salão Nobre, a premiação 
de Tênis no Salão 470, e as nossas 
contribuições para o projeto “Ro-
dando com tampinhas” 
 Programe-se para o mês de 
setembro! Confira os próximos even-
tos, a programação do cinema e as 
atividades infantis deste mês ao lon-
go da edição.

Boa leitura!
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 O ICRJ, na época ainda Fluminense Yacht Club, 
teve breve permanência na Bateria do Morro da Viúva, 
área de posse do Fluminense para sua sede de remo, po-
rém o espaço foi adentrado por uma construção de via 
que interligava os bairros de Botafogo e Flamengo e, por 
isso, a sede não obteve o êxito pretendido. 
 Em 1927, através da concessão do Governo Federal, 
o clube foi transferido para a Praia da Saudade, na Urca, que 
foi totalmente cedida ao longo dos anos para sua construção 
após o vencimento de algumas disputas judiciais.
 O Comodoro Arnaldo Guinle, entre 1929 e 
1933, convidou o arquiteto francês Joseph Gire para pro-
jetar a nova sede nos mesmos padrões arquitetônicos do 
Fluminense Futebol Clube. O projeto audacioso previa 
pavilhões, garagem para barcos e aviões mais o espaço da 
sede social, porém excedeu os limites do terreno. 
 Quando os fundadores do clube perceberam que 
demandavam mais espaço, recorreram ao poder central. 
Contando com a colaboração do prefeito do Distrito Fe-
deral, Antônio Prado Jr., obtiveram outras concessões afo-
radas que completaram o excepcional espaço conquistado. 
 Em 14 de abril de 1976, através do Decreto Presi-
dencial 77.440 e esforços do Comodoro Carlos de Brito, 
o clube foi autorizado, mediante aforamento de acresci-
dos de marinha, a expandir o seu território numa área de 
mais de 4.500 m² tomados ao mar mediante aterro, onde 
foi implantado o chamado Patamar do Hangar 1 e, no 
seu entorno, a Marina do Jarrão, contando com todas as 
instalações típicas de um confortável ancoradouro. 
 Na mesma época, foi contratada a empresa Chris-
tian Nielsen para iniciar a construção do cais ao longo 
da orla para uma extensão de 300m lineares. Obra que 
durou vários anos por causa da limitada capacidade fi-
nanceira do clube. 
 Na medida em que os aterros se completavam, 
um alongado terreno de cerca de 465m lineares deu ori-
gem a pista de aviação, que resultou na criação da Escola 
de Aviação do FYC. 
 A partir de 1932, foi iniciado o projeto da sede 
formulado em três edifícios. O primeiro ao lado do atual 
hangar 2 e os outros com conclusão somente em 1939. Já 
entre 1972 e 1975, o Comodoro Carlos de Brito optou 
por interligar os três edifícios. 

 O associado e engenheiro Samuel Rubens Israel 
foi o responsável pela brilhante administração das obras 
do novo prédio, que abrigou todos os serviços de aten-
dimento aos sócios e atletas com áreas dedicadas à vela, 
pesca, restaurantes, eventos e outras instalações. 
 Ao longo dos anos, através de outras obras e re-
formas, o ICRJ chegou aos atuais padrões de excelência. 
Com centros vélicos, hangares, academia, quadra de es-
portes, piscina, parquinho, posto de combustíveis, posto 
médico, salão de beleza, capela, bares, lojas e outros, a 
infraestrutura da sede faz do ICRJ quase uma nova cidade 
dentro do Rio de Janeiro. 

A CONSTRUÇÃO DA SEDE
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46ª SEMANA INTERNACIONAL 
DE VELA DE ILHABELA

 A regata que homenageia Benjamin Sodré Júnior, o mais antigo vele-
jador do Rio de Janeiro, aconteceu no dia 13 de julho no ICRJ para a classe 
J24. Em um dia de clima instável, apenas dois dos cinco barcos participantes 
conseguiram concluir a prova.
 O percurso iniciou com vento nordeste, mas na sua metade, no Parcel 
das Feiticeiras, houve escassez de vento por algumas horas fazendo com que 
três equipes desistissem da regata. O barco Tchau Mandona (ICRJ) e Marreco 
(GVEN) foram persistentes e terminaram em 1º e 2º lugares, respectivamente.
 Benjamin Sodré é um exímio velejador que iniciou no esporte aos 7 
anos de idade por incentivo do pai. Hoje, aos 98, é figura conhecida e admi-
rada no mundo da vela por ter velejado pela classe J24 até pouco tempo, após 
os 90 anos. 

 A Flotilha Zé Carioca representou o ICRJ com 15 
velejadores no Campeonato Brasil Centro de Optimist. O 
evento foi realizado entre os dias 14 e 18 de julho no Iate 
Clube de Brasília e recebeu mais de 40 atletas. 
 Nos primeiros dois dias as condições de vento fo-
ram muito ruins possibilitando apenas uma regata. No úl-
timo dia houve bons ventos que permitiram a realização 
de cinco ótimas regatas para os veteranos e quatro para os 
estreantes. 
 A campeã na classificação geral entre os veteranos 
foi Joana Gonçalves (ICRJ) com uma boa diferença em re-
lação ao segundo colocado, João Marcelo Mendes (ICSC). 
O terceiro lugar foi de Clara Meyer Cardoso (ICSC).
 Alguns outros destaques da nossa flotilha: Theo 
Buarque – 4º lugar geral e 2º na Juvenil Masculino; Julia 
Addum – 6ª colocada geral e 1ª Infantil Feminino; Helena 
Rezende – 3º lugar Juvenil Feminino; Maria Brum – 3º 
Infantil Feminino; Felipe Vicente – 3º Mirim Masculino. 
 Além das regatas, a programação do evento in-
cluiu cerimônias de abertura, premiação, encerramento e 
confraternizações entre os jovens velejadores de diversos 
estados do Brasil.  Foram dias de muito aprendizado e 
diversão. 

Além da campeã, outros integrantes da Flotilha Zé Carioca conquistaram o pódio

JOANA GONÇALVES É CAMPEÃ 
DO BRASIL CENTRO DE OPTIMIST

REGATA BENJAMIN SODRÉ

Vela &

Joana Gonçalves, campeã geral entre os veteranos
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46ª SEMANA INTERNACIONAL 
DE VELA DE ILHABELA

 A Semana Internacional de 
Vela de Ilhabela aconteceu entre os 
dias 13 e 20 de julho, no Yatch Club 
de Ilhabela, cidade do litoral norte 
de São Paulo. Em sua 46º edição, o 
evento mais tradicional da vela de 
oceano no Brasil recebeu 120 barcos 
e mais de 900 velejadores de vários es-
tados e países. 
 A competição aconteceu en-
tre veleiros de diversos tamanhos, 
divididos entre as classes ORC, IRC, 
BRA RGS, Bico de Proa, Clássicos, 
Multicascos, Mini Transat, HPE-25 
e C-30. Com várias opções de raias, 
dentro e fora do canal de São Sebas-
tião, os velejadores foram desafiados 
em provas de longo e médio percurso, 
além das de barla-sota. 
 As equipes do ICRJ conquis-
taram o pódio nas classes ORC e IRC. 
Na ORC e ORC A, o veleiro Ânge-
la VI (ICRJ) comandado por Peter 
Siemsen, foi o terceiro colocado. O 
Khrisna Pajero (ICS) foi o campeão e 
o Crioula 29 (VDS) o vice-campeão.
 Na IRC, o Danadão (ICRJ), 
comandado por Guilherme Rafare, 
foi o vice-campeão e campeão na ca-
tegoria IRC A. O barco Ruda (CIR) 
e Inaê 40 (P27) completaram o pódio 
da categoria em 1º e 2º lugar, respec-
tivamente. 
 Os resultados da disputa são 
considerados para o ranking da Copa 
Brasil que define o melhor barco do 
ano da Associação Brasileira de Velei-
ros de Oceano – ABVO e os melhores 
de cada categoria.

Danadão e Ângela Star VI são os destaques do ICRJ na competição

Equipe Ângela Star VI 3ª colocada na ORC e ORC A

Tripulação do Danadão vice-campeã na IRC e campeão na IRC A
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 A Copa Brasil Master de La-
ser aconteceu no ICRJ entre os dias 
1 e 4 de agosto. A competição, aber-
ta para todos os velejadores da classe 
com idade igual ou superior a 35 anos, 
recebeu 67 barcos de diversos estados 
do Brasil, além de dois uruguaios e um 
argentino. Entre os atletas, três tinham 
mais de 75 anos e o mais experiente, 
Geraldo Pilz (FBV), 79.  
 Foram realizadas sete regatas. 
No primeiro dia tudo ocorreu bem 
com ventos de 10 a 12 nós ao sueste, 
no segundo um pré-frontal fez com 
que a comissão de regatas antecipasse 
a largada em uma hora e duas regatas 
aconteceram com vento norte nordes-
te de 6 a 10 nós. 
 Já nos dois últimos dias da 
Copa, o tempo virou. No sábado 
aconteceram duas regatas, mas no do-
mingo as más condições de vento oeste 

ICRJ SEDIA 1ª EDIÇÃO DA COPA BRASIL  MASTER DE LASER

e sudoeste com intensidade e direção 
inconstante, maré e chuva deram mui-
to trabalho para a CR que só conse-
guiu realizar uma regata. 
 Na classe Standard, André 
Streppel (VDS) foi o vencedor, em 
seguida ficaram Ian Mckee (CAER) e 
Nelson Alencastro (ICRJ), em segun-
do e terceiro lugares, respectivamente. 
 Na Radial, Luis André Castro 
(CNC) conquistou a primeira coloca-
ção, Fábio Suyama Ramos (ICSC) a 
segunda e Luiz Evangelista (ICRJ) a 
terceira. 
 Na 4.7, teve dobradinha para 
o ICRJ com Christina Frediani Barbo-
sa em primeiro lugar e Cláudia de Cas-
tro Barbosa em segundo. A velejadora 
Márcia Maciel (CAER) foi a terceira 
colocada. 
 Além das regatas, a programa-
ção do evento incluiu happy hours to-

dos os dias no Hangar 1, com lanches 
e bebidas. A cerimônia de premiação 
aconteceu no Salão Nobre com sorteio 
de brindes e dois relógios da marca 
Suunto entre os participantes. Foram 
premiados os três primeiros lugares da 
classificação geral e das categorias Pré-
-Master, Master, Grand Master e Great 
Grand Master na Standard; Feminino, 
Master, Grand Master e Great Grand 
Master na Radial; os dois primeiros 
colocados Over 75; e o primeiro Pré-
-Master na Radial.
 O evento foi organizado em 
conjunto pelo ICRJ e ABCL (Associa-
ção Brasileira da Classe Laser), apoia-
do por CBEM, CBVela, Vela Master 
Brasil, Pan-American Master Games 
Rio 2020 e considerado como seletiva 
para o Mundial Master de 2020 (Aus-
trália) e para os Jogos Pan-Americanos 
Master 2020 (Rio de Janeiro).
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ICRJ SEDIA 1ª EDIÇÃO DA COPA BRASIL  MASTER DE LASER
 Com 82 barcos e 163 velejadores das classes Star, 
J24, HPE 25, Finn, Laser (Std. Rad. e 4.7), Open (Std., 
Rad. e 4.7), 420 e Dingue, foi realizada mais uma fase da 
Copa Inverno nos dias 27 e 28 de julho. 
 Para as classes Finn e Dingue houve duas rega-
tas, para as demais aconteceram quatro, com ventos no 
quadrante sul de 10 a 12 nós e maré vazando. Na Finn, 
Arnaldo Fernandes e Jorge Rodrigues, ambos atletas do 
ICRJ, duelaram. Arnaldo ficou em primeiro lugar. 
 Na J24, o barco Eurus (ICB) foi o vencedor, o 
Maracanã (GVEN) segundo colocado e o Tchau Mando-
na (ICRJ) ficou em terceiro lugar. Na HPE 25, a equipe 
do Three Musketeers (ICRJ) foi a campeã, Tchuri (ICRJ) 
e 14 Bis (ICRJ) ficaram em segundo e terceiro lugares, 
respectivamente. 
 Na Snipe, a dupla Breno Bianchi e Flavio Castro 
(ICRJ) conquistou a primeira colocação, Malcom Scofield 
e Gustavo Baiano (ICRJ) a segunda. Humberto Carvalho e 
Érico Penteado (ICRJ) ficaram na terceira colocação. 
 Na classe Dingue, três duplas disputaram. Marce-
lo Pinheiro e Sandra Decourt (ICRJ) foram os campeões. 
Houve um empate entre as duplas Gabriel Pomar e Ema-
nuel Paixão (ICB) e Marcelo Araújo e Marc Ehlers (ICRJ).
 Entre as sete duplas do ICRJ que competiram na 
420, Pedro Muricy e Diogo Petersen foram os melhores e 
conquistaram a primeira colocação. Felipe Berardo e Vi-
nicius Ribeiro foram os vice-campeões, Sofia Macedo e 
Helena Mirow as terceiras colocadas. 
 Na Laser Standard, Nelson Alencastro (ICRJ) foi 
o campeão, Sergio Goretkin Filho (ICRJ) vice e Ricardo 
José Chebar (ICB) o terceiro colocado. Na Laser Radial, 
o pódio foi todo do ICRJ com Lucas Farina em primeiro 
lugar, Antônio Gandolpho em segundo e Gabriel Koni-
gsfeld em terceiro. Na 4.7, Bernardo Martins (ICRJ) foi 
o vencedor, Gabriel Amorim (ICRJ) segundo colocado e 
Pedro Henrique Wiegand (CNC) terceiro. 
 Na Open 4.7, dois velejadores do ICRJ competi-
ram: Victor Carneiro, vencedor; e Lorena Rezende, vice-
-campeã. Na Open Radial, o match race foi entre Pedro 
Madureira, que levou a melhor, e Ricardo Luz, ambos ICRJ. 
 A Copa Inverno é a terceira etapa das quatro 
nomeadas por estações do ano que completam a Copa 
ICRJ. A próxima etapa da Copa ICRJ será a Copa Prima-
vera, em dezembro.

COPA INVERNO

Vela &

Luiz Evangelista, terceiro lugar na Radial

Nelson Alencastro, terceiro lugar na Standard

Christina Frediani Barbosa em primeiro lugar e Cláudia de Castro 
Barbosa em segundo na 4.7
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 Nos dias 18 a 21 de julho, o Iate Clube de Brasília 
sediou o Campeonato Centro-Oeste de Laser. Ao total, 
46 velejadores das classes Laser Radial, Standard e 4.7 
participaram das regatas na Raia Norte do Lago Paranoá. 
 O campeão na Standard foi Gustavo Corrêa Nas-
cimento (ICRJ). O segundo e terceiro lugar foram de Fe-
lipe Meira (ICB) e Felipe Marques (ICB), nesta ordem.  
 Na Radial, o representante do ICRJ que ficou en-
tre os primeiros colocados foi Pedro Madureira, vice-cam-
peão, que foi também o 1º colocado sub-17. Completa-
ram o pódio na classificação geral, Andrey Godoy (ICLI) 
em primeiro lugar e Elisa Ramos (ICB) em terceiro. 
 Ainda na Radial, Gabriel Konigsfeld (ICRJ) foi 
4º colocado geral e 1º sub-19, já Mariana Mirow (ICRJ) 
ficou na 5º colocação geral, 2º lugar na sub-17 e categoria 
feminina. A 4.7 foi disputada entre sete velejadores dos 
clubes CNC e ICB. 
 O evento ainda contou pontos para o Ranking 
Nacional (peso 3) da classe e foi a segunda seletiva para 
os mundiais da ILCA 2020 Standard, Radial Masculino e 
Feminino.

Vela &

VELEJADORES DO ICRJ SÃO 
PRIMEIRO E SEGUNDO NO 
CENTRO-OESTE DE LASER

Gustavo Nascimento (ICRJ), campeão na Standard, entre Felipe Meira 
(ICB) e Felipe Marques (ICB), 2º e 3º lugares

Pedro Madureira (ICRJ)  primeiro colocado da categoria sub-17 e 
vice-campeão na classificação geral da Laser Radial

1º lugar sub-19 na Radial - Gabriel Konigsfeld
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VELA - SETEMBRO 2019

Data Regata Classes
01 5ª Leopoldo Geyer Veleiros Clássicos
01 Taça Rei Olav V R22, J24, J70, HPE 25

06 a 08 32ª Semena de Vela do Rio de Janeiro Olímpicas, Pan-americanas, 
Juventude, Optimist

14 Regata Flotilha Copacabana Star
15 Regata Luiz Carlos Simão Star

21 e 22 Taça Ivan Pimentel Snipe
21 e 22 Taça Alberto Ravazzano Star

21 e 22 - 28 e 29 Campeonato Estadual ILCA Radial
27 a 29 Campeonato Estadual 420

 Nos dias 9 e 10 de agosto, o clube recebeu a 2ª 
etapa do Campeonato Estadual da classe J70. Com seis 
barcos na raia, todos do ICRJ, foram realizadas três rega-
tas por dia para somar aos resultados da primeira etapa 
ocorrida em maio. 
 No primeiro dia, as regatas aconteceram com o 
tradicional vento sueste de 10 a 12 nós. No segundo, a 
primeira largada foi antecipada devido à previsão de ven-
tos fracos na parte da tarde, assim aproveitando o vento 
nordeste de 10 a 12 nós. 
 No resultado final, após disputas acirradas e con-
tagem de pontos nas 10 regatas – quatro na primeira fase 
e seis na segunda – o barco Tô Nessa do timoneiro Re-
nato Cunha e tripulação formada pela sua esposa Kadja 
Brandão, Alexandre Saldanha e Breno Osthoff foi o gran-
de campeão. O vice-campeonato ficou com a equipe Hi-
ghlanders, de Marcos Soares, e a terceira colocação foi do 
barco Viking, de Haroldo Solberg. 
 A cerimônia de premiação aconteceu na parte 
superior do Convés após a última regata com a confra-
ternização dos participantes e entrega de troféus.  

ESTADUAL 
DE J70
2ª ETAPA

Vela &

Os campeões da equipe Tô Nessa recebendo os troféus de Mario Soerensen

Representantes da equipe Highlanders recebendo os troféus de vice-campe-
ões entregues por Alberto Guarischi

A equipe Viking, 3ª colocada, com Mauricio Santa Cruz que entregou a premiação
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 Os Jogos Pan-Americanos aconte-
ceram na cidade de Lima, no Peru, entre 
os meses de julho e agosto. Foram 17 dias 
de evento e mais de seis mil atletas de 41 
países competindo em 38 modalidades. 
 A nossa velejadora Kahena Kun-
ze e sua parceira Martine Grael foram as 
porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de 
abertura dos Jogos. A dupla entrou para a 
história! Foi a primeira vez que uma mu-
lher e uma dupla levou a bandeira de uma 
delegação nos Jogos. 
 Mas não foi só na abertura que a 
dupla se destacou, Kahena e Martine ga-
rantiram o ouro por antecipação na classe 
49er FX. As campeãs abriram boa van-
tagem durante as regatas classificatórias 
e chegaram à medal race com a medalha 
dourada garantida. Após a conquista do 
ouro no Pan de Lima, as velejadoras con-
quistaram a tríplice coroa na vela. Ou seja, 
conquistaram o ouro nos Jogos Olímpicos, 
Mundial e Jogos Pan-Americanos. 
 Na 49er, Gabriel Borges (ICRJ) e 
Marco Grael (RYC) também confirmaram 
o ouro de maneira antecipada. A dupla 
esteve à frente durante as 12 regatas que 
definiram a tabela de classificação, além da 
medal race.
 Já na classe RS:X feminina, Patrí-
cia Freitas, atleta do ICRJ, garantiu o tri-
campeonato pan-americano. A velejadora 
já havia conquistado o título nos Jogos de 
Guadalajara em 2011 e Toronto em 2015. 
 Gabriela Nicolino (ICRJ) e o timo-
neiro Samuel Albrecht (VDS) conquista-
ram o bronze na disputa da última regata 

da competição na classe Nacra 17. Na Laser 
Radial, fomos bem representados por Ga-
briella Kidd, mas não trouxemos medalha. 
 Além das conquistas dos represen-
tantes do nosso clube, a vela brasileira con-
quistou o ouro na classe Sunfish e Fórmula 
Kite; prata na Laser e Lightining; e bronze 
na Snipe. 
 O Brasil fez a melhor participação 
da história na competição. Ao total dos resul-
tados em todos os esportes, foram 55 ouros, 
45 pratas e 71 bronzes. Depois de 56 anos, 
a delegação brasileira voltou a ser a segunda 
colocada geral nos Jogos, ficando atrás ape-
nas dos Estados Unidos. O próximo Pan-
-Americano será em 2023, no Chile. 

BRASIL ENCERRA PAN-AMERICANO 
COM RECORDE DE MEDALHAS

Das nove medalhas da vela, quatro foram conquistadas por atletas do ICRJ

Martine Grael (RYC) e Kahena Kunze (ICRJ) ouro na 49er FX
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da competição na classe Nacra 17. Na Laser 
Radial, fomos bem representados por Ga-
briella Kidd, mas não trouxemos medalha. 
 Além das conquistas dos represen-
tantes do nosso clube, a vela brasileira con-
quistou o ouro na classe Sunfish e Fórmula 
Kite; prata na Laser e Lightining; e bronze 
na Snipe. 
 O Brasil fez a melhor participação 
da história na competição. Ao total dos resul-
tados em todos os esportes, foram 55 ouros, 
45 pratas e 71 bronzes. Depois de 56 anos, 
a delegação brasileira voltou a ser a segunda 
colocada geral nos Jogos, ficando atrás ape-
nas dos Estados Unidos. O próximo Pan-
-Americano será em 2023, no Chile. 

BRASIL ENCERRA PAN-AMERICANO 
COM RECORDE DE MEDALHAS

Vela &

Das nove medalhas da vela, quatro foram conquistadas por atletas do ICRJ

Martine Grael (RYC) e Kahena Kunze (ICRJ) ouro na 49er FX

Samuel Albrecht (VDS) e Gabriela Nicolino (ICRJ) medalhistas 
de bronze na classe Nacra 17

Marco Grael (RYC) e Gabriel Portilho Borges (ICRJ) ouro na 49er

Patrícia Freitas tricampeã panamericana na RS:X Feminina Gabriella Kidd, 8º lugar geral na Laser Radial
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5ª E ÚLTIMA ETAPA DA PESCA DE CAIS

 Chegou ao fim mais uma tem-
porada da Pesca de Cais. O torneio 
deste ano foi realizado em cinco etapas 
entre 06 de abril e 10 de agosto. Com 
mais de 180 inscritos, entre crianças, jo-
vens e adultos, a tradicional competição 
que preza pela prática da pesca esportiva 
como atividade familiar foi produzida 
mais uma vez em parceria com a Texas 
Produções e concluída com sucesso!
 O tema escolhido para a edi-
ção 2019 foi o esporte americano que 
intitulou a edição de Sport Edition. 
O assunto esteve presente em toda a 
identidade visual do evento, tanto nas 
camisas, bonés, brindes, como na or-
namentação dos espaços do cais. 
 Na 5ª e última etapa, mais 
um dia lindo e ensolarado marcou a 

disputa. Como de costume, todos ga-
nharam medalhas na categoria Kids. 
Na Júnior, Daniel Mendonça foi o 
vencedor, Gabriel Teixeira o segundo 
colocado e Leon Aronson o terceiro. 
 Na categoria feminina, Lucia 
Pedrosa foi a campeã, Márcia Mira 
vice-campeã e Izadora Lupetina a 
terceira colocada. Entre os homens, 
Marcelo Coelho garantiu a primeira 
colocação, José Luiz Cruz Mendes a 
segunda e João Carlos Kasznar a ter-
ceira. Na sênior, Eduardo Elias con-
quistou o primeiro lugar, Loris Lu-
petina o segundo e Emídio Sacco o 
terceiro. Os peixes mais pesados do 
dia foram dois peixes porcos: um de 
314g liberado por Emídio Sacco e 
outro de 225g por Jullia Sacco. 

 O evento contou com o apoio 
das empresas Skipper Shop, AquaRio, 
Sundown, Brownie do Luiz, By Coe-
lho, Suco Viva Feliz, Coco Legal, Água 
Viva e Caça e Pesca, que ao final de 
cada etapa sortearam brindes entre os 
participantes. 
 Ao total de cinco etapas, foi 
descartado o resultado da mais insatis-
fatória para a obtenção da classificação 
geral, cuja premiação acontecerá na fes-
ta anual de entrega de prêmios da Pesca, 
que ainda não tem data agendada. 

Feminino - Márcia Mira, 2º lugar; Lucia Pedro-
sa, 1º lugar; Izadora Lupetina, 3º lugar

Masculino - João Carlos Kasznar, 3º lugar; Marcelo 
Coelho, 1º lugar; José Luiz Cruz Mendes, 2º lugar

Sênior - Loris Lupetina; 2º lugar; Eduardo Elias, 
1º lugar; Emídio Sacco, 3º lugar

Junior - Leon Aronson, 3º lugar; Daniel Mendonça, 
1º; Gabriel Teixeira, 2º,  com diretor Eliseu Soares e 

assessora Lúcia Pedrosa que entregaram  as premiações  

Pesca &
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PESCA - SETEMBRO 2019
Data Torneio Local

14 4ª Etapa 26º Open 25 ICRJ

 O Torneio Open 25 deste ano iniciou com uma boa festa. 
No dia 19 de julho, no Convés, todos os participantes inscritos e 
seus convidados curtiram a noite de abertura com o show de rock 
da Rex’s Band. Alguns dias depois, 27 de julho, a primeira etapa 
foi realizada com a participação de 10 lanchas. 

 Após nove horas de pesca, as equipes retornaram ao Han-
gar Darke de Mattos para identificação dos peixes, pesagens e 
tradicional confraternização. As empresas apoiadoras do evento 
- By Coelho, By Coruja, Água Viva, Caça e Pesca, Lucky Moldes, 
MTK e Nakamarão - sortearam brindes entre os participantes. 
 A campeã da etapa foi a equipe Release, do comandante Al-
berto Quintães. Em segundo lugar ficou a Binoca, de Leonardo Bo-
chner, e a Kalamares, comandada por Marcio Junger e Allan Tedesco, 
foi a terceira colocada. A peça mais pesada do dia foi um bonito 
cachorro de 5,9 kg conquistada por Daniel Terelho da Kalamares.
 Na classe evolving, o ranking das lanchas que estão evo-
luindo nas competições tradicionais da pesca do clube ficou Ka-
lamares em primeiro lugar, Easy Going, de Luciano Rosa, em se-
gundo, e Green Fish, liderada por Otávio Junqueira, em terceiro. 
 Estão previstas mais três etapas do torneio ainda com data 
a definir. Após todas as etapas serão definidos também os campe-
ões do Troféu Challenge, disputa eliminatória no estilo “mata-
-mata”, e o Troféu Onda Azul, para a lancha que pescar o maior 
número de espécies distintas. 
 O Torneio Open 25 é especificamente para lanchas de 
25 até 29 pés convidadas pela Diretoria de Pesca do ICRJ. A 
competição segue as regras de captura da IGFA – International 
Game Fish Association – para equipamentos, iscas e demais pro-
cedimentos de captura. 

ABERTURA E 1ª ETAPA DO OPEN 25

Release 1º lugar

Binoca 2º lugar

Kalamares 3ª lugar

Rex’s Band no show de abertura do Torneio Open 25

Pesca &

Datas sujeitas a mudanças, dependemos das condições de mar e vento.
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 O Salão Nobre recebeu no dia 25 de ju-
lho o Ministro de Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, para um delicioso jantar de boas-vindas 
às delegações de diplomatas do BRICS. 
 O grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul se reuniu na cidade maravi-
lhosa para discutir diversos temas da agenda global.
 Além dos Ministros Sergey Lavrov (Rús-
sica), Wang Yi (China), Naledi Pandor (África do 
Sul) e Vijay Kumar Singh (Índia), também parti-
ciparam do jantar, o governador, Wilson Witzel e 
seu vice, Cláudio Castro. 
 Atualmente na liderança rotativa do blo-
co, o Brasil tem responsabilidade de coordenar 
atividades, apresentar iniciativas de cooperação e 
organizar cerca de cem reuniões.
 O encontro sediado pelo ICRJ é um dos 
que antecede a 11ª Cúpula dos BRICS a ser re-
alizada em Brasília no mês de novembro, que 
contará com a presença dos chefes de estado dos 
países-membros.

BRICS 
NO ICRJ Aconteceu no dia 17 de julho, no Restaurante Star, 

mais uma edição do Festival Francês produzido pela equipe 
do restaurante do ICRJ. No evento, um jantar típico fran-
cês com opções de entrada, pratos principais e sobremesas 
foram servidas. Acompanhadas, é claro, de uma carta de 
vinhos franceses selecionados. 
 O menu foi servido no tipo empratado. O conceito 
atual apresenta os pratos elaborados, decorados e prontos 
diretamente da cozinha para a mesa do cliente. Os sócios e 
convidados gostaram bastante!
 Além da gastronomia típica, o evento trouxe o 
cantor Maurício Baduh que fez um dueto com a diretora 
musical e tecladista Liliane Secco. Os artistas apresentaram 
canções francesas clássicas reverenciando as maiores perso-
nalidades musicais do país. Foi uma noite incrível!

FESTIVAL 
FRANCÊS

Social &
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Fixa

Setembro

CINEMA -  Todas as sextas e sábados às 19h30 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

Bazar de Aniversário do Instituto Refazer . No Salão Malin 
Azul, das 12h às 20h.

12

20
Sunset Lounge de Primavera, 
Na Varanda abaixo do Salão Nobre, às 21h.

17

24

Festival Árabe  - no Restaurante Star, às 20h.25

Música no Museu - Coral do Iate com Clássicos Nacionais. 
No Centro Cultural, das 19h às 00h30.

14
Tributos - Kay Lyra em tributo a João Gilberto. 
No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

Social &

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

26

Tributos - Silvana Agla (vocais e Cello) em tributo a Elton John. 
No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.28

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Junior 
(saxofonista). No Bar Temático, às 19h.
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 A segunda edição anual da 
Colônia de Férias da Escola de Des-
portos Náuticos (EDN) aconteceu 
no mês de julho. Foram duas sema-
nas de atividades, entre os dias 16 
e 26, sempre de terça a sexta-feira. 
Mesmo com as temperaturas mais 
baixas por causa do inverno, mais de 
130 inscritos aproveitaram os dias de 
aprendizado e diversão dentro e fora 
do clube. 
 Os integrantes foram divi-
didos por faixa etária para o melhor 
direcionamento das atividades e 
identificados pelas cores dos coletes 
que usavam: amarelo, até cinco anos; 
vermelho, de seis a oito; e verde, aci-
ma de nove anos de idade. Foram 
nove horas e meia de atividades diá-
rias com almoço e lanche incluídos. 
 A temática desta edição foi 
“Faça você mesmo”. Com o objeti-
vo de estimular o desenvolvimento 
cognitivo, pensamento lógico, per-
cepção e diferentes habilidades nos 
pequenos, foram desenvolvidos pro-
jetos de construção de brinquedos 
com monitoria profissional. Dentre 
os objetos feitos, estavam uma mesa 

Colônia 
de Férias 
de julho: 
diversão 
e mãos à 
obra
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CURSOS DA EDN
CURSOS DE VELA: 
• Optimist (durante a semana – 8 anos completos);
• Laser/Dingue (durante a semana – a partir de 14 anos);
• Windsurf (finais de semana - a partir de 15 anos).

INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos) - Inscrições abertas
- Terça, quarta ou quinta-feira - Turmas com preço especial
Horários: 9h às 11h – máximo de 5 alunos
             14h30 às 16h30 – máximo de 5 alunos
- Sexta-Feira 
Horário:14h30 às 16h30 – máximo de 5 alunos

NAVEGAÇÃO: 
Motonauta; Arrais Amador; Mestre Amador; Capitão Ama-
dor; Previsão do Tempo; GPS 

PISCINA:
Inscrições abertas para Natação Infantil na parte da manhã, 
nas quartas e sextas-feiras. Idade: 6 meses a 14 anos. Profes-
sor: Gabriel Vasconcellos

Venha remar!
Stand Up Paddle (Pacotes) - Agende sua aula e venha conhecer o 
esporte. Quem ama mar, sol e quer exercitar o equilíbrio, não pode 
ficar fora dessa

Prática de Yoga 
Mente Sã – Corpo São.
Com aulas às quartas e sextas-feiras, o yoga é uma ótima opção 
para quem procura uma atividade física que trabalhe com o 
corpo todo.

EDN &
de ping pong flutuante e uma pare-
de de escalada, ambas utilizadas na 
piscina pela própria garotada que 
adorou a sensação valiosa de usufruir 
dos objetos construídos.  
 As aventuras em terra abran-
geram escaladas no Morro da Urca, 
caça ao tesouro, tirolesa e brincadei-
ras na Praia do Morcego. No mar, 
pesca, mergulho, pula pula, remo, 
boias gigantes, tubo de equilíbrio, 
ponte e prática de vela (dingue e op-
timist) fizeram a alegria dos partici-
pantes. 
 Além das atividades relacio-
nadas ao desenvolvimento da temá-
tica e aventuras, aconteceram outras 
como futebol de sabão, contação de 
histórias, jardinagem, artesanato, 
dança e jogos populares. 
 O encerramento da colônia 
aconteceu com uma festa junina no 
Salão Marlin Azul com quadrilha, 
comidas típicas e a participação dos 
monitores, colaboradores da EDN, 
todas as crianças e seus responsáveis. 
Foi um lindo evento. Até as próxi-
mas férias! 
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A CAÇA
DIA: 06/09/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo 
Larsen, Annika Wed-
derkopp, 2013 (Dina-
marca/Suécia), Drama, 
14 (anos).

Lucas acaba de dar entrada em seu divórcio. 
Ele tem um novo emprego na creche local, 
uma nova namorada e está ansioso pela visita 
de Natal de seu filho Marcus. Mas o espírito 
do Natal desaparece quando Klara, uma aluna 
de cinco anos de idade, faz uma acusação de 
abuso contra Lucas, o que desencadeia o ódio 
de toda a comunidade em que ele vive.

“Filme ‘A caça’ venceu sete prêmios do Robert 
Awards, o Oscar dinamarquês”.

MAUÁ – O IMPERA-
DOR E O REI
DIA: 07/09/19 
SÁBADO
ELENCO:  Paulo Betti, 
Malu Mader, Hugo Car-
vana, 1999 (BRA), 135 
min, Drama Histórico/
Biografia, 12 (anos).

Órfão de pai, Irineu muda-se para o Rio de 
Janeiro para trabalhar. Aos 22 anos, assume os 
negócios do escocês Carruthers e logo vira um 
empreendedor de muito sucesso. Conhecido 
por ter a maior riqueza do Império, Irineu 
Evangelista de Souza torna-se o Visconde de 
Mauá – aquele que mais contribuiu para a in-
dustrialização do Brasil, no tempo do Império.

“O filme trata sobre o capitalismo e a forma como 
o Barão de Mauá ajuda a introduzí-lo no Brasil”.

VALENTE 
Programação Infantil
DIA: 08/09/19 
DOMINGO
ELENCO: Kelly Macdo-
-nald, Billy Connolly, 
Emma Thompson, 2012 
(EUA), 95 min, Animação/
Aventura/Comédia, Livre.

A princesa Merida deve seguir os costumes do 
seu reino e tomar-se rainha ao lado do cava-
lheiro que conseguir a sua mão durante um 
torneio de arco e flecha. Mas Merida está de-
terminada a trilhar o seu próprio caminho e 
desafia a tradição ancestral.

“ ‘Brave’, uma espécie de viagem de iniciação, tra-
ta da relação mãe-filha ao abordar temas como a 
transformação, a aceitação do outro e o preço a ser 
pago pela maturidade”.

CORAÇÕES DE 
FERRO
DIA: 13/09/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Brad Pitt, 
Shia LaBeouf, Logan 
Lerman, 2015 ( EUA/ 
Reino Unido/China), 
134 min, Guerra, 16 
(anos).

Durante o final da Segunda Guerra Mundial, 
o sargento Don “Wardaddy” lidera um grupo 
de apenas cinco soldados americanos encarre-
gados de aniquilar os nazistas. Em um tanque 
de guerra Sherman, os homens enfrentam 
uma missão mortal. Apesar da desvantagem 
numérica, falta de armas e um soldado inexpe-
riente, “Wardaddy” e seus homens se movem 
em um ataque espetacular no coração da Ale-
manha nazista.

“O filme retrata a realidade brutal da guerra por 
meio de um pequeno grupo de soldados. E fica a 
pergunta: Qual é o limite de cada um? ”

AMORES BRUTOS
PALESTRANTE
DIA: 14/09/19 
SÁBADO
ELENCO:  Goya Toledo, 
Jorge Salinas, Emilio Eche-
varria, 2000 (MEX), 153 
min, Drama/Suspense, 16 
(anos).

As histórias pessoais de três personagens são 
entrelaçadas a partir de um acidente de car-
ro: Octavio, o dono de um cachorro de lutas 
clandestinas que quer fugir com sua cunhada 
Susana; Daniel, que deixa sua esposa para vi-

ver com uma modelo e o mendigo, Chivo, 
que tenta voltar para sua família.

“‘Amores Brutos’ é premiado em 2002 com o Oscar 
mexicano e inglês de melhor filme estrangeiro”.

EU, TONYA 
PALESTRANTE
DIA: 15/09/19 
DOMINGO
ELENCO:  Margot 
Robbie, Allison Janney, 
Sebastian Stan, 2018 
(EUA), 120 min, Drama/
Biografia, 14 (anos).

Desde muito pequena exibindo talento para 
patinação artística no gelo, Tonya Harding 
cresce se destacando no esporte e aguentando 
maus-tratos e humilhações por parte da agres-
siva mãe. Entre altos e baixos na carreira e idas 
e vindas num relacionamento abusivo com 
Jeff Gillooly, a atleta acaba envolvida num pla-
no bizarro durante a preparação para os Jogos 
Olímpicos de Inverno de 1994. Baseado em 
fatos reais.

“Vencedor do Oscar 2018 de melhor atriz coad-
juvante para Allison Janney”.

OS INFRATORES
DIA: 20/09/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Jessica Chas-
tain, Shia LaBeouf, Tom 
Hardy, 2012 (EUA), 115 
min, Drama/Ação/Faro-
este, 16 (anos).

Os irmãos Bondurant produzem e contraban-
deiam uísque ilegalmente durante a época da 
Lei Seca e pagam propinas para que a polícia 
faça vista grossa. Quando o negócio começa a 
prosperar, o governo intervém e uma guerra se 
instaura na cidade.

“Com um elenco de peso, o novo trabalho de John 
Hillcoat trata do difícil período da Lei Seca em 
1931 - durante a Depressão Americana, no Su-
doeste do Estado da Virginia”.

Cinema &

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

*Sujeita a alterações

*
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UM NAMORADO 
PARA MINHA ES-
POSA
DIA: 21/09/19 
SÁBADO
ELENCO: Adrian 
Suar, Valeria Bertuccelli, 
Gabriel Goity, 2008 
(ARG), 100 min, Co-
média, 12 (anos).

Tana Ferro está sem trabalhar e seu mau hu-
mor está enlouquecendo seu marido Tenso 
Polsky, a ponto de fazê-lo pensar na separa-
ção... ou - quem sabe? - Conseguir arrumar 
um amante e uma ocupação para ela. Mas o 
que era para dar certo, começa a dar errado e 
o casal acaba vivendo uma intensa e divertida 
história de amor. 

“Filme dá lição de feminismo em todas as outras 
comédias românticas da época.  Foi a maior bi-
lheteria da Argentina em 2008”.

WIFI RALPH: QUE-
BRANDO A INTER-
NET - Programação 
Infantil
DIA: 22/09/19 
DOMINGO
ELENCO:  Flora Paulita, 
John C. Reilly, Sarah Sil-
verman, 2019 (EUA), 113 
min, Animação, Livre.

Ralph e a amiga desajustada Vanellope ar-
riscam tudo quando viajam para dentro da 
Internet em busca de uma peça para salvar o 
Corrida Doce. Quando Vanellope adota este 
emocionante mundo novo, Ralph percebe 
que ele pode perder sua única amiga.

SELMA - UMA LUTA 
PELA IGUALDADE
DIA: 27/09/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: David Oye-
lowo, Tom Wilkinson, 
Carmen Ejogo, 2015 
(Reino Unido/EUA), 128 
min, Drama Histórico/
Biografia, 14 (anos).

Cinebiografia do pastor protestante e ativista 
social Martin Luther King Jr., que acompanha 
as históricas marchas realizadas por manifes-
tantes pacifistas em 1965, entre a cidade de 
Selma, no interior do Alabama, até a capital 
do estado, Montgomery, em busca de direitos 
eleitorais para a comunidade afro-americana.

“Oscar 2015: “Glory” arranca lágrimas e garan-
te Oscar de Melhor Canção para ‘Selma: uma 
luta pela igualdade’”.

LA LA LAND - CAN-
TANDO ESTAÇÕES 
DIA: 28/09/19 
SÁBADO
ELENCO: Ryan Gosling, 
Emma Stone, John 
Legend, 2016 (EUA), 128 
min, Comédia Musical/
Romance, Livre.

O pianista Sebastian conhece a atriz Mia e os 
dois se apaixonam perdidamente. Em busca 
de oportunidades para suas carreiras na com-
petitiva Los Angeles, os jovens tentam fazer o 
relacionamento amoroso dar certo, enquanto 
perseguem fama e sucesso.

“Vencedor de 5 Oscars, 7 Globos de Ouro e 5 
Baftas, o Oscar Inglês em 2017. Foi considerado 
como a melhor e mais premiada comédia dos úl-
timos tempos”.

MEUS CAROS 
AMIGOS 
REVIVAL - A PEDIDOS
DIA: 29/09/19 
DOMINGO
ELENCO: Adolfo Celi, 
Duilio Del Prete, Phili-
ppe Noiret, 1975 (ITA), 
140 min, Comédia, 8 
(anos).

O roteiro mostra o cotidiano de velhos ami-
gos de escola que, apesar de cinquentões e es-
tabelecidos na vida, ainda se encontram para 
pregar peças e passar trotes em quem se atreva 
a ficar no caminho deles. Assim, a memória 
do jornalista e narrador Giorgio Perozzi vai 
mostrando, em pequenas crônicas, histórias 
do grupo, que ainda conta com os amigos 
Lello Mascetti, um conde falido, o arquiteto 
Rambaldo Melandri e Necchi. Entre uma pe-
gadinha e outra, Perozzi relembra, inclusive, 
como o Doutor Sassaroli passou a fazer parte 
do grupo, dando origem a um quinteto para 
lá de irreverente. 

“O fino da comédia italiana em termos de 
talento, com cenas engraçadíssimas e memo-
ráveis. O diretor Mario Monicelli foi um 
gênio do humor – e mais genial ainda na 
maneira como usou o cômico para mostrar 
como somos trágicos”.

Cinema &
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 No dia primeiro de agosto 
foi definido o selo comemorativo 
do centenário do clube. A marca foi 
escolhida através do concurso 
“100 anos do Iate Clube 
do Rio de Janeiro” pro-
movido pelo ICRJ em 
parceria com o Istituto 
Europeo di Design (IED 
Rio), que selecionou uma 
entre mais de 20 opções de 
identidades visuais para este 
marco histórico.
 A vencedora do concurso foi 
Victoria Andreoli, 33, designer in-
dependente e pesquisadora de com-

CONCURSO DEFINE SELO 
COMEMORATIVO DOS 100 ANOS

portamento e tendências. Victoria 
se inspirou no movimento das águas 
partindo da perspectiva do navegante 

que, na Baía de Guanabara à 
beira do clube, avista o Pão 

de Açúcar, um dos prin-
cipais cartões postais 
da cidade e da sede do 
ICRJ.
 A nova identidade 

será utilizada em mate-
riais impressos, mídias so-

ciais, sites e aplicação de marca 
em impressões de grande formato. A 
premiação do concurso foi uma via-
gem ao IED de Milão, na Itália. 

 O encerramento do Tor-
neio de Tênis na modalidade Du-
plas aconteceu no dia 04 de agos-
to. O Salão 470 ficou lotado com 
os jogadores, famílias e convidados 
que desfrutaram de um delicioso 
coquetel.
 Na ocasião, houve a entrega 
de troféus aos campeões e vice-cam-
peões de diversas categorias e sorteio 
de brindes cedidos pelos patrocina-
dores – Skipper e Planet of Cham-
pions – aos tenistas presentes. 
 O Torneio de Duplas 
2019 transcorreu entre março e 
julho com a participação de 42 
duplas e mais de 70 tenistas nas 
categorias masculina, feminina e 
duplas mistas.

Tênis premia 
as melhores 

duplas de 2019

Categoria Open Feminina - Cristina Hammel-
mann, vice-campeã, Denise Canario, campeã, 

com José Luis Pontes e Julius Haupt

Categoria Open Masculina - Bernardo Nolasco, 
campeão, Julius Haupt, Diretor de Tênis, Rafael 
Senna, vice-campeão, e o Contra-Comodoro José 

Roberto Braile O ICRJ é participante da 
campanha solidária “Rodando com 
tampinhas”, que reverte o dinheiro 
da venda de tampinhas plásticas para 
reciclagem em compra de cadeira de 
rodas, posteriormente doadas aos pa-
cientes da Associação Brasileira Bene-
ficente de Reabilitação (ABBR). 
 Só no último mês, foram 
entregues vários coletores lotados de 
tampinhas! Agradecemos a colabora-
ção dos nossos associados, visitantes e 

colaboradores nessa missão. Os pon-
tos de coleta continuam ativos na va-
randa do restaurante, lanchonete do 
convés e secretaria. Participe!

“Rodando com tampinhas”
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