
w
w

w.
ic

rj
.c

om
.b

r  
|  

B
ol

et
im

 - 
D

ez
em

br
o 

20
19

  |
 n

º 
78



2

Horário da Sauna Horário PilatesHorário da Sede

Horário Natação GMNI

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 13h

Sede &

PREÇO:
Cabelo: R$30,00 | Barba: R$20,00
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a capa deste mês, 
o registro do 
nosso estandar-
te recebendo a 
Ordem do Mé-
rito Aeronáutico 
através das mãos 

do Presidente da República Jair 
Bolsonaro, na solenidade realizada 
em Brasília (DF), no dia 18 de ou-
tubro. O Vice-presidente do Con-
selho Deliberativo Carlos Eduardo 
Wright Domingues e o Conselheiro 
Ricardo Manderbach Albuquerque 
Mayer representaram o clube na ce-
rimônia. 
 E mais, a equipe Maloha é 
a campeã do Torneio Marlin Rio. 
Com a conquista, Maloha garantiu 
vaga para disputar o OWC 2020 
(Torneio Mundial de Pesca Espor-
tiva), na Costa Rica. O Marlin Rio 
é o torneio que sucede a abertu-
ra da temporada de pesca oceâni-
ca que iniciou em 19 de outubro. 
Veja também na editoria Pesca, a 
premiação do 51º Torneio de Pesca 
Costeira e 26º Open 25. 

 Na Vela, o destaque é o 50º 
Circuito Rio, um dos mais tradi-
cionais eventos da Vela Oceânica 
Brasileira. O ICRJ recebeu mais de 
300 velejadores em 34 barcos de di-
versos estados do Brasil nos dias 25 
e 31 de outubro, 1, 2 e 3 de novem-
bro na 50ª edição da competição, 
que foi marcada por belas regatas e 
confraternizações. 
 Sediamos também o Mini 
Circuito Rio para barcos de até 
29,9 pés, a Taça Paulo Santos de 
Snipe e os campeonatos estaduais 
das classes Laser Standard, Laser 4.7 
e Finn. A nova geração de velejado-
res do clube teve grandes conquistas 
fora de sede! Fomos eleitos o me-
lhor clube da Copa Brasil de Vela e 
da Copa Brasil de Vela Jovem, em 
Brasília, além de conquistarmos 
muitos pódios também no Estadual 
de Optimist, em Niterói. 
 Na parte Social, veja como 
foi o Dia das Crianças, com muitas 
opções de entretenimento espalha-
das pelo clube; a The Beatles Night, 
que fez sucesso com uma noite de 

N
Fique por dentro...

salão lotado em homenagem aos 
Beatles; o Festival Alemão, uma ver-
dadeira imersão na cultura alemã; e 
o almoço em homenagem à FAB 
em sua 48ª edição.  
 Em “Rumo aos 100”, conhe-
ça um pouco da história da subsede 
de Ilha de Palmas, que ao longo dos 
anos foi progredindo e hoje oferece 
uma ótima infraestrutura aos sócios 
em plena Baía de Guanabara. 
 Em Iate News, confira sobre 
a iniciativa da Comodoria em man-
ter a tradição da família dentro do 
ICRJ através de sorteio de títulos, o 
sorteio de carnaval das subsedes e o 
andamento do Torneio de Simples 
entre os tenistas do clube. 
 Planeje-se para o mês de de-
zembro! Saiba os próximos eventos, 
cursos da EDN, o calendário do ci-
nema e as atividades infantis deste 
mês ao longo das publicações.

 Boa leitura 
e boas festas!

Palmas: uma ilha para 
chamarmos de nossa 

Ana Lurdes Soares Monteiro
Ana Paula Machado Pessoa
Anna Carvalho Cursino de Moura
Armando de Azevedo Henriques
Bernardo C. de Farias Seefelder de Assis
Cesar Rabelo Cotrim
Erick Portela Pettendorfer
Fabio Landi Strutzel
Felipe Mendes de Oliveira Castro
Guilherme Franklin Costa
Jose Edwin Murra Y Junior

Jose Luiz Nunes Pinto
Linneu de Albuquerque Mello
Luiz Otavio Damasceno Pinheiro
Marcelo de Olneira Pina
Marlus de Frontinwerneck
Mary Alexandra Muller
Orlando Ceglia Filho
Rafael Federici
Marcia Toledo Santa Cruz
Vera Lucia Pacheco de Araujo

Os sócios abaixo relacionados foram aprovados passando à categoria de Proprietários

NOVOS SÓCIOS
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 A Ilha de Palmas, situada dentro da Baía de Gua-
nabara, na Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, Ilha do 
Governador, foi usada a partir de 1915 como um depó-
sito transitório e de segurança para explosivos. O local, 
que fica a 11 milhas náuticas da sede do ICRJ, chamou a 
atenção do clube. 
 Em 9 de julho de 1965, o Comodoro Carlos Pires 
de Mello e o Diretor Henrique Sereno, representando o 
ICRJ por deliberação do Conselho Deliberativo de 28 de 
abril de 1965, compraram da Nobel’s Explosives Com-
pany os espaços da ilha para uso do clube.  
 Desde então, foram feitas algumas melhorias, 
mas como a subsede ainda era pouco frequentada pelos 
associados, foi objeto de estudos pelo Conselho Deli-
berativo que, buscando alternativas de uso, pensou em 
instalar um estaleiro privado para atendimento de em-

barcações no local. A alternativa não foi adiante, mas 
com o empenho de alguns sócios e comodorias, a ilha 
foi progredindo.
 A subsede da Ilha de Palmas, após melhorias ao 
longo dos anos, transformou-se em um verdadeiro paraí-
so. Com uma inquestionável beleza natural em plena Baía 
de Guanabara, o ambiente oferece aos associados piscina, 
quadra de esportes, bar, churrasqueiras, restaurante, par-
quinho e espaços para eventos esportivos e sociais.  
 Palmas é a subsede mais próxima da sede e pode 
ser acessada através das coordenadas S 22o 47’ W 43o 
09’ - Freqüência : VHF 73. O local também é bastante 
propício à pescaria e confraternizações, por isso já foi ce-
nário de algumas competições do clube como o Torneio 
de Pesca de Cais e regatas com o percurso Rio - Ilha de 
Palmas/Ilha de Palmas – Rio. Não deixe de visitá-la!

Palmas: uma ilha para 
chamarmos de nossa 

Ilha de palmas, na Baia de Guanabara
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A noite de 31 de outubro foi especial para os amantes da pesca esportiva do ICRJ. Foi realizada a festa 
e cerimônia de premiação do 51º Torneio de Pesca Costeira e 26º Torneio Open 25. 

Aproximadamente 150 pessoas, entre sócios e convidados, participaram do evento, inclusive os três Como-
doros do clube. Além das premiações, houve sorteio de brindes cedidos pelos patrocinadores dos torneios. 

PREMIAÇÃO DO 51º TORNEIO DE PESCA 
COSTEIRA E 26º OPEN 25 ACONTECE EM 

NOITE DE FESTA NO SALÃO NOBRE

Equipe Release Campeã do Torneio Open 25’, do Onda Azul, do Chalenge Cup e do 
Open com Iscas Artificiais - Vicente Arruda Filho, Flávio Campos Reis, Pré Braile e Eliseu 
Soares Filho entregando premiação, Comandante Alberto Quintaes, e Almir Fernandes.

Equipe Binoca Vice-Campeã do Open 25, representada pelo pescador 
Fernando Caetano de Almeida Neto, Eliseu Soares Filho e Pré Braile 
entregando premiação.

Equipe Guess 3º Lugar no Open 25 e Vice-campeã no Open com Iscas Artifi-
ciais, Evandro Soares, Pré Braile entregando premiação, Eliseu Soares Filho, 
Comandante Roni Argalji, Luiz Cláudio e Vanderlei Antônio.

Equipe Borda Fishing 3º Lugar no Open com Iscas Artificiais e Campeã do Tor-
neio Onda Azul, Marcos Santos, Vera Ruiz entregando premiação, Comandante 
Rogério Borda e Marcio Santos. 

Pesca &
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PESCA - DEZEMBRO 2019
Data Torneio Local

07 Peixes de Bico - 4ª ETAPA ICRJ
21 Torneio 27,5 - ETAPA ÚNICA ICRJ

Datas sujeitas a mudanças, dependemos das condições de mar e vento.

Campeã na classe Evolving Equipe Kalamares, Allan Tedesco, Luis Carlos 
Bulhões (entrega premiação), Rafael Souza, Marcio Junger e Daniel Terelho

Vice-Campeã na classe Evolving Equipe Lorah do Comandante Edson Tikerpe, 
Luis Carlos Bulhões (entrega premiação) e Wilton Pontes Eloy

3º Lugar na classe Evolving Equipe Boa Vida Eduardo Neris, Roberto Bluvol, 
Comandante Roberto Rapoport e Luis Carlos Bulhões (entrega premiação)

Comandante Rogério Borda recebe 
premiação do Diretor José Luiz pela 
maior peça no Open 25 de iscas artifi-
ciais, um Dourado de 7,1kg

Campeã na Pesca Costeira - Equipe Bia Carol do Comandante Sérgio Barcelos, 
Roni Argalji, Vicente Arruda entregando prêmios, José Cláudio e Eliseu Soares Filho

Vice-Campeã na Pesca Costeira - Equipe Fish Finder, Vicente Arruda entregan-
do prêmios, Bruno Santiago, Comandante Diego Santiago, Frederico Rabelo, 
Gustavo Goldner, Elmer Vieira e Luiz Carlos

3º Lugar na Pesca Costeira - Equipe Pisces - Vicente Arruda entregando prêmios, 
Rogério Gomes, Bruno Campos, Paulo Casa Nova, Mauro Moreira e Alfredo Viegas.

Bruno Campos da Equipe Pisces recebe prêmio do Comodoro Vicente Arruda pela 
maior peça no Torneio de Pesca Costeira, um Cherne Verdadeiro de 19,300kg.

Daniel Terelho da Equipe Kalama-
res, recebe premiação do Marcelo da 
Fonseca pela maior peça na Evolving, 
um Bonito Cachorro de 5,955kg
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 No dia 19 de outubro, foi ini-
ciada mais uma temporada de Pesca 
Oceânica no ICRJ. Os torneios da 
temporada são “invitational”, as em-
barcações do ICRJ podem participar 
tendo obrigatoriamente um sócio 
proprietário a bordo e as embarca-
ções de outros clubes somente podem 
participar sendo convidadas pela Di-

PESCA INICIA TEMPORADA 
OCEÂNICA 2019/2020  

retoria de Pesca ou pela Comodoria. 
A temporada oceânica abrange os 
seguintes torneios: Abertura, Marlin 
Rio, Peixes de Bico, 27,5, Cabo Frio 
Marlin Invitational e Encerramento. 
 O Torneio de Abertura foi dis-
putado em etapa única e recebeu 14 
embarcações. A equipe Picante, do 
comandante Luis Carlos Bulhões, sa-

grou-se campeã liberando três marlins-
-azuis, já em segundo lugar ficou a Fair 
Play/Clarabina, de Rodrigues e Elton 
Vasconcelos, que liberou um marlin a 
menos que a campeã. A Ponta Negra, 
comandada por João Paulo, também 
conseguiu duas liberações, mas pelo 
critério de desempate, o horário da 
captura, foi a terceira colocada. 

MALOHA VENCE 23º MARLIN RIO 
 O 23º Torneio Marlin Rio aconteceu em duas etapas. A pri-
meira foi realizada em 19 de outubro entre as embarcações partici-
pantes do Torneio de Abertura. A equipe Picante, comandada por 
Luis Carlos Bulhões, venceu a etapa. A equipe Maloha, de Danilo 
Palmer, ficou em segundo lugar e a Ponta Negra, do comandante 
João Paulo, em terceiro. 
 A segunda etapa, realizada na semana seguinte, dia 26, foi 
disputada por 12 equipes (duas a menos que a primeira etapa). A 
Alhambra/Sunset, comandada por Guilhermino Lima e Delta Ma-
dureira, teve um desempenho muito melhor que na primeira etapa e 
conquistou a primeira colocação. A Maloha manteve-se vice-campeã 
e em terceiro lugar ficou a Vida Mansa, de Otto Vergueiro. 
 Após a o somatório de pontos das duas etapas, sagrou-se 
Campeã a equipe Maloha do Comandante Danilo Palmer, Dilson 
Palmer, Heranis Arantes, Almir dos Santos, Henrique Palmer, Jor-
dao Guilherme e Eliseu Soares Filho, garantindo também a vaga 
para o Torneio Mundial OWC 2020 que ocorrerá na Costa Rica. 
A equipe Picante, do Comandante Luis Carlos Bulhões, Lucas Bu-
lhões, Alberto Quintaes, Vicente Arruda Filho, Vicente Luis Arruda 
e Almir Fernandes ficou com o 2º lugar; e a equipe Vida Mansa, do 
comandante Otto Vergueiro, Pedro Guimaraes, Rafael Sasso, Rafa-
eel Nery, Horacio Veiga de Almeida e Guilherme Vergueiro ficou 
com o 3º lugar. O próximo desafio da temporada de pesca oceânica 
foi o 57º Torneio de Peixes de Bico e Torneio de Peixes de Oceano 
em novembro, cujo resultado estará no boletim do próximo mês.
 Todos os torneios da temporada serão transmitidos on-line 
pelo site pescalive.com, com patrocínios das empresas By Coelho, 
Kisu Fishing Team, Delínea Seguradora, BCF Administradora e Te-
xas Produções.

Maloha - 1º lugar

Picante - 2º lugar

Vida Mansa - 3º lugar
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ICRJ DOMINA PÓDIO NO CAMPEONATO 
ESTADUAL DAS CLASSES LASER STANDARD E 4.7 
 O Estadual das classes Laser 
Standard e Laser 4.7 foi sediado pelo 
ICRJ nos dias 5, 6 e 12 de outubro. 
Ao total, foram realizadas seis regatas 
em três dias com ventos médios e forte 
maré. Os percursos foram inner, ou-
ter loop e barla sota com chegada em 
popa e chegada no contravento. 
 Na Laser Standard, 17 barcos 
participaram da competição. O cam-

Vela &

peão foi Nelson Alencastro, em se-
guida ficaram Lucas Farina e Gabriel 
Königsfeld, em segundo e terceiros 
lugares, respectivamente. Todos atletas 
do ICRJ. 
 Na Laser 4.7, 16 velejadores 
entraram na disputa. Bernardo Mar-
tins sagrou-se campeão, Gabriel Ro-
driguez de Amorim e Christina Fre-
diani completaram o pódio na devida 

ordem. Todos representantes do ICRJ.    
 Após a última regata, houve 
confraternização e cerimônia de pre-
miação no Bar dos Pinguins. Os prê-
mios foram concedidos também aos 
primeiros colocados nas categorias Sub 
19, Pré Master, Master, Grand Master, 
Great Grand Master na Laser Standard 
e Sub 16, Sub 18, Pré Master e Femi-
nino na Laser 4.7. 

Nelson Alencastro 1º lugar Geral e Grand Master Classificação Geral Laser - Lucas Farina 2º lugar, Gabriel Königsfeld 3º lugar, André Guarish 4º lugar e Ricardo José 
Chebar 5ºlugar com Ricardo Baggio entregando prêmios

Armando Serra entrega prêmio para Hélio Araújo, 
1º lugar Great Grand Master

laser 4.7 - Lucas Farina entrega prêmios para Christina Frediani 3º lugar geral e 1º lugar feminino, Gabriel Rodriguez 2º 
lugar geral, Bernardo Martins 1º lugar geral, Luisa Landolpho 4º lugar geral e 2º lugar feminino, Pedro Brun 5º lugar geral
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 O Mini Circuito Rio, evento 
para barcos de até 29,9 pés que não 
são elegíveis para correr o Circuito 
Rio, aconteceu na raia do ICRJ nos 
dias 19 e 20 de outubro. Foram dois 
dias de ventos médios e maré boa. 
 Ao total, 17 barcos de 4 clas-
ses disputaram duas regatas barla 
sota e uma de percurso. Na classe 
HPE 25, o barco Three Muskete-
ers, comandado por Mario Tinoco, 
conquistou a primeira colocação. O 

MINI CIRCUITO RIO RECEBE 
BARCOS DE ATÉ 29,9 PÉS

segundo lugar ficou com Tchuri, do 
comandante Helio Lyra de Aquino 
Júnior, e o terceiro com Bravíssimo 
5, de Ian Muniz. Todos do ICRJ.
 Na J24, a equipe Ginga 
(ICRJ), do comandante Renato 
Catalini, foi a vencedora. O barco 
Eurus (ICB), comandado por Ro-
naldo Senfft, foi o segundo colocado 
e o terceiro foi o Aquarius (GVRE-
FOMM), liderado por Fabio Kohler 
Harkot. 

 Na BRA RGS, Eurus (ICB) 
sagrou-se campeão. Cristalino (ICRJ), 
do comandante Renato Fernandes, e 
Marreco (GVEN), comandando por 
Achylles Arnaud, completaram o pó-
dio. Na ORC, apenas o barco Rocket 
Power, do comandante Luiz Augusto 
Lopes de Castro, participou das regatas. 
 Ao final da competição, hou-
ve uma alegre confraternização entre 
os velejadores e a cerimônia de pre-
miação no Bar dos Pinguins. 

Campeão J24 - equipe Ginga (ICRJ), do comandante Renato Catalini Campeao HPE25 - o barco Three Musketeers (ICRJ), comandado por Mario Tinoco

Vice-campeão BRA RGS - Cristalino (ICRJ), do comandante Renato Fernandes Vice-campeão HPE25 - Tchuri (ICRJ), do comandante Helio Lyra de Aquino Júnior
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 A VII Copa Brasil de Vela e 
a V Copa Brasil de Vela Jovem (para 
velejadores de até 18 anos de idade) 
aconteceram simultaneamente de 13 
a 19 de outubro no Iate Clube de Bra-
sília. A disputa no Lago Paranoá teve 
a participação de 99 barcos das classes 
olímpicas e de Vela Jovem, com 133 
atletas de 9 estados brasileiros. 
 Representando o Iate, 20 ve-
lejadores competiram nas classes La-
ser Standard, Laser Radial (masc. e 
fem.), 420 (masc. e fem.), 29er, 49er 
e Finn. O campeonato foi definido 
sem as regatas agendadas para o últi-
mo dia por falta de vento.

rique Haddad e Felipe Brito foram os 
terceiros colocados. Na classe Finn, 
Andre Mirsky também conquistou 
a terceira posição. Na 29er, a recém-
-formada dupla Leonardo e Mathias 
Mirow terminou o seu primeiro cam-
peonato em quarto lugar. 
 Ao final das competições, 
o ICRJ foi eleito o melhor clube da 
Copa Brasil e da Copa Brasil de Vela 
Jovem. Os títulos foram comemora-
dos com muita festa e alegria, resulta-
do de todo investimento que o clube 
faz no esporte, com destaque para o 
Programa da Vela Jovem que é desen-
volvido há 5 anos. 

 O ICRJ conquistou o primei-
ro lugar geral na Laser Radial e femi-
nino com Gabriella Kidd. O segundo 
feminino também foi do clube com 
Mariana Mirow e Crespo. Na 49er, o 
pódio foi duplo com Nicholas Gra-
el (com o timoneiro Martin Lowy 
do YCSA) em primeiro e Gustavo 
Abdulklech (com o proeiro Vinicius 
Oliveira do CICP) em segundo lugar. 
Na 420, Bernardo Bulcão e Marcos 
Vinicius Batista Ribeiro ficaram em 
terceiro lugar geral, enquanto a dupla 
Júlia Nunes Cantarino e Manuela Ba-
ggio Lobato foi a primeira colocada 
na categoria feminina. Na 470, Hen-

ICRJ É ELEITO O MELHOR CLUBE DA COPA 
BRASIL DE VELA E COPA BRASIL DE VELA JOVEM 

VELA - DEZEMBRO 2019

Data Regata Classes

08 Copa Primavera (4ª etapa Copa ICRJ)
J24, J70, HPE 25, Snipe, Laser 

(Std., Rad. e 4.7), Open (Std,. Rad. 
e 4.7), 29er, 420 e Star

15 Regata Neptunus ORC, IRC e BRA RGS
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 A classe Finn disputou o campeonato estadu-
al entre os dias 25 e 27 de outubro no ICRJ. Foram 
realizadas seis regatas barla sota em três dias de bons 
ventos e maré forte. 
 Após uma disputa acirrada entre os 8 veleja-
dores, sagrou-se campeão Antônio Moreira (CNC/
MB). Ricardo Santos (YCSA) foi o vice-campeão e 
Pedro Ludovici (YCI) ficou em terceiro lugar. O ve-
lejador do ICRJ mais bem colocado foi Arnaldo C. 
Fernandes na quarta posição. 
 Após as regatas, houve confraternização no 
hangar e no último dia aconteceu a cerimônia de pre-
miação na parte superior da pizzaria Convés. Além 
dos três primeiros colocados da classificação geral, fo-
ram premiados os vencedores das categorias Master, 
Grand Master e Great Master. 

CLASSE FINN DEFINE CAMPEÃO ESTADUAL

Vela &

 Nos dias 26 e 27 de outubro, 
foi realizada a primeira Taça Paulo 
Santos, que homenageia o exímio 
velejador da classe Snipe. A competi-
ção aconteceu em quatro regatas bar-
la sota em dias chuvosos de ventos 
médios.
 As 17 duplas participantes 
disputaram a liderança até a última 
perna da quarta regata. Os velejado-

res João Pedro Souto Oliveira e Pedro 
Madureira (ICRJ) foram os melhores 
e conquistaram a primeira colocação. 
André Guarischi e Rosalia Guarish 
(ICRJ) foram os segundos colocados, 
enquanto Nicholas Grael e Mathias 
Mirow e Crespo (ICRJ/MB) ocupa-
ram a terceira posição. 
 Após a definição do pódio, 
aconteceu a tradicional confrater-

nização entre os participantes e ce-
rimônia de premiação no hangar da 
classe. A dupla vencedora recebeu 
das mãos do homenageado, Paulo 
Santos, a taça de posse transitória, 
que ano que vem será entregue aos 
próximos campeões. Além dos três 
primeiros colocados na classificação 
geral, as categorias máster, júnior e 
mista também foram premiadas. 

CLASSE SNIPE DISPUTA TAÇA PAULO 
SANTOS EM DIAS DE CHUVA

A partir da esquerda, André e Rosalia Guarischi 2º lugar geral e 1º lugar mista e 
master, Paulo Santos entregando prêmios, João Pedro Oliveira e Pedro Madurei-
ra 1º lugar geral e Nicholas Grael e Mathias Mirow 3º lugar geral.

Categoria Junior - Fernando Madureira entrega prêmios para leonardo Mirow e 
Érico Penteado 2ºlugar e Leo Motta e Humberto Cardoso 1º lugar.

Jorge Rodrigues entrega prêmio para Arnaldo Fernandes primeiro Great Grand 
Master e quarto lugar geral
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 A competição mais tradicional do país de Vela de 
Oceano, com saída do Iate Clube de Santos, na cidade 
da Baixada Santista no estado de São Paulo, e chegada 
no Iate Clube do Rio de Janeiro, teve disputas por 200 
milhas naúticas das classes IRC, ORC e BRA-RGS. Ao 
todo, 25 barcos dos estados do RJ, SP, ES e SC largaram 
na sexta-feira, 25 de outubro, na disputa pelo título.
 Na classe IRC, o troféu transitório da Cidade de 
Santos ficou com o santista Rudá, do Clube Internacio-
nal de Regatas e SUPMAR. Foram mais de 33 horas no 
mar, concluindo a regata na noite de sábado, dia 26. Foi 
o quarto título do Rudá no geral e o segundo seguido. 
O Inaê 40 Transbrasa, também de Santos, do Pier 27 e 
Clube de Regatas Internacional, ficou em segundo lugar 
e o barco do Rio de Janeiro, o Villegagnon, da Escola 
Naval, fechou o pódio.
 Na classe ORC, o barco do ICRJ, Angela Star 
VI, conquistou o segundo troféu na Santos-Rio fechan-
do a regata no meio da tarde de sábado com pouco mais 
de 28 horas no mar. O Pajero (ICS) ficou em segundo 
lugar e o Sorsa III (ICRJ) em terceiro pelo tempo corri-
gido. O Sorsa III foi o fita azul (primeiro barco a cruzar 
a linha de chegada) com 29 horas em regata.
 Peter Siemsen, comandante do Angela Star VI 
e velejador desde 1948, não esteve à bordo por conta 
de um problema de saúde, mas comemorou a conquis-
ta. Na temporada eles lideram o ranking da Copa Bra-
sil ABVO na classe e buscam o título de barco do ano: 
“Está sendo uma ótima temporada em todos os senti-
dos. Já estávamos sempre entre os líderes nos últimos 
anos, mas ainda não conseguimos vencer a Semana de 
Vela de Ilhabela que ficamos em segundo. Não consegui 
participar da Santos-Rio, mas estou buscando ficar bem 
visando o Circuito Rio”, disse Siemsen.
 Na BRA-RGS, o caneco ficou com o BL3 Urca, 
de Ilhabela (SP), que completou o percurso em 43 horas 
e 51 minutos, chegando na manhã de domingo na Baía 
de Guanabara. O segundo lugar ficou com o Açores III 
(ICSC) e o Aries III (ICRJ) conclui o pódio.
 A premiação da 69ª Santos-Rio foi uma ceri-
mônia muito animada durante a 50ª edição do Circuito 
Rio, no dia 01 de novembro, na Pérgula da piscina do 
ICRJ, momentos antes da Festa da Vela. 

ANGELA STAR VI VENCE 69º REGATA 
SANTOS-RIO NA CLASSE ORC

Vela &

Rudá, campeão na classe IRC

BL3, campeão na classe BRA RGS

Angela Star VI, campeão na classe ORC



14 Vela &

 Um dos mais tradicionais even-
tos da Vela Oceânica Brasileira, o Cir-
cuito Rio recebeu mais de 300 veleja-
dores em 34 barcos de diversos estados 
do Brasil nos dias 25 e 31 de outubro, 
1, 2 e 3 de novembro na sua 50ª edição. 
 A competição, organizada e se-
diada pelo Iate Clube do Rio de Janeiro, 
recebeu as classes ORC, IRC e BRA-
-RGS para uma série de sete regatas: a 
69ª Santos-Rio, com largada na Baía de 
Santos (SP) – apoiada pelo Iate Clube 
de Santos – e chegada na Ilha da Laje 
(RJ) num percurso total de 200 milhas 
náuticas, e o conjunto de regatas Victor 
Demaison e Almirante Monnerat, am-
bas nas águas da Baía de Guanabara e 
suas proximidades.  
 No primeiro dia na raia do 
ICRJ, a regata Victor Demaison foi 
realizada em um percurso de 32,7 mi-
lhas. A largada foi dada às 12h com 
vento sul fraco, porém 10 minutos 
depois o vento sudoeste surgiu con-
trariando todas as previsões do dia. O 
vento sudoeste de intensidade média 
e forte permaneceu durante a compe-
tição até a chegada do último barco. 

Das 30 equipes que largaram, 5 desis-
tiram no meio da regata. A primeira 
cruzou a linha de chegada às 15h54 
sendo “fita azul” e a última às 20h30. 
 O pódio da Victor Demai-
son ficou: classe ORC - Pajero (ICS 
Cmte. Eduardo Souza Ramos), 1º 
lugar; Crioula 29 (ICRJ Cmte. Edu-
ardo Plass), 2º lugar; e Neptunus 
XIII (ICRJ Cmte. André Mirsky), 3º 
lugar; classe IRC – Danadão (ICRJ 
Cmte. Guilherme Rafare), 1º lugar; 
Tahiti Nui (ICRJ Cmte. José Lu-
cio Glomb), 2º lugar; Avanti (ICRJ 
Cmte. Gustavo Licks), 3º lugar; 
classe BRA RGS – BLC3 Urca (BL3 
Cmte. Pedro Rodrigues), 1º lugar; 
Zeus (Marina Lisarb Cmte. Pedro 
Rodrigues), 2º lugar; e Orion Cona-
pra (GVREFOMM Cmte. Fabio Ko-
hler Harkot), 3º lugar. 
 No segundo dia, foram reali-
zadas duas regatas barla-sota dentro 
da Baía de Guanabara. Os ventos de 
sul com boa intensidade proporciona-
ram uma ótima disputa até o último 
barco concluir a prova. À noite houve 
a premiação da 69ª Santos-Rio com a 

Categoria BRA RGS - Cat. A - Zeus 3º lugar, BLC3Urca 
1º lugar e Orion Conapra 2º lugar

Angela Star VI - 3º colocado ORC I

ORC II - Maestrale vice-campeão e +Bravíssimo campeão

IRC I - Danadão 2º colocado

CIRCUITO RIO COMEMORA 50 ANOS COM MAIS UMA EDIÇÃO DE SUCESSO

Categoria ICR II - Asbar II 3º lugar, Inaê 40 Transbrasa 
1º lugar e Avanti 2º lugar

ORC I - Crioula 29 vice-campeão

IRC I - Rudá campeão

IRC I - Saravah 3º colocado

Pajero - campeão ORC e ORC I
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Categoria BRA RGS - Cat. A - Zeus 3º lugar, BLC3Urca 
1º lugar e Orion Conapra 2º lugar

Angela Star VI - 3º colocado ORC I

ORC II - Maestrale vice-campeão e +Bravíssimo campeão

IRC I - Danadão 2º colocado

Vela &
CIRCUITO RIO COMEMORA 50 ANOS COM MAIS UMA EDIÇÃO DE SUCESSO

Festa da Vela na pérgula da piscina. 
 No terceiro dia, aconteceu a 
quinta regata do circuito, a Almirante 
Monnerat. O percurso foi de apro-
ximadamente 21 milhas com mar 
agitado e muito vento. Somente 22 
equipes cruzaram a linha de chegada, 
pois o dia foi de velejada no limite 
com algumas avarias aos barcos e de-
sistências. Após a disputa foi realizada 
a premiação da regata Victor Demai-
son no hangar 3. 
 O pódio da Almirante Monne-
rat ficou: classe ORC – Pajero, 1º lugar; 
Duma (ICRJ Cmte. Haakon Lorente-
zen), 2º lugar; e Crioula 29, 3º lugar; 
classe IRC – Rudá (CIR/SUPMAR 
Cmte. Mario Augusto Martinez), 1º 
lugar; Danadão, 2º lugar; e Inaê 40 
Transbrasa (P27 CIR Cmte. Bayard 
Umbuzeiro), 3º lugar; classe BRA RGS 
– BL3 Urca, 1º lugar; Orion Conapra, 
2º lugar, e Zeus, 3º lugar. 
 No último dia, foram rea-
lizadas duas regatas barla-sota com 
ventos de sul de boa intensidade. A 
cerimônia de premiação da regata 
Almirante Monnerat e dos campe-

ões gerais do Circuito aconteceu no 
mesmo dia na pérgula da piscina. Na 
classificação geral do Circuito, foram 
considerados campeões cada primei-
ro colocado das classes e nas catego-
rias foram considerados também os 
segundos e terceiros colocados.  
 Na ORC, o barco Pajero 
(ICS), comandado por Eduardo Sou-
za Ramos, levou o troféu transitório 
Circuito Rio pela 13ª vez sagrando-se 
campeão da classe. A disputa pelo título 
foi acirrada com o Crioula 29 (ICRJ/
VDS), de Eduardo Plass, que ficou ape-
nas a um ponto perdido de diferença 
em relação ao campeão, garantindo a 
segunda colocação da categoria ORC I. 
O Angela Star VI (ICRJ), comandado 
por Peter Dirk Siemsen e campeão da 
69ª Santos Rio, completou o pódio na 
terceira colocação. 
 Na categoria ORC II, o títu-
lo ficou com o +Bravíssimo (ICES), 
comandado por Luciano Secchin, 
deixando em segundo o Maestrale 
Logsub-Mapma (ICRJ), de Adalber-
to Casaes, e o Santa Fé V (CNC), de 
Nelson Thomé Júnior, em terceiro.

Categoria ICR II - Asbar II 3º lugar, Inaê 40 Transbrasa 
1º lugar e Avanti 2º lugar

ORC I - Crioula 29 vice-campeão

IRC I - Rudá campeão

IRC I - Saravah 3º colocado Almirante Monerat - Representantes dos primeiros colocados das classes ORC, BRA RGS e IRC, Pajero, BL3 
Urca e Rudá - troféu transitório 
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 Na IRC, o Rudá (CIR/SUP-
MAR), de Mário Martinez, foi o cam-
peão geral e da IRC I. O vice-campe-
onato da IRC I ficou com o Danadão 
(ICRJ), comandado por Guilherme Ra-
ffare. O Saravah (ICRJ), do comandante 
Pierre Joullié, foi o terceiro colocado.  
 Na IRC II, o vencedor foi o 
Inaê 40 Transbrasa, do comandan-
te Bayard Umbuzeiro, o segundo 
colocado foi o Avanti (ICRJ), do 
comandante Gustavo Licks, e o ter-
ceiro colocado foi o Asbar II (YCI), 
comandado por Sergio Klepackz.
 Na BRA RGS geral, o BL3 
URCA (BL3), do comandante Pedro 
Rodrigues, foi o vencedor. Na BRA RGS 
A, o barco Orion Conapra (GVRE-
FOMM), comandado por Fabio Ko-
hler Harkot, ficou em segundo lugar e 
o terceiro colocado foi o Zeus (Marina 
Lisarb), de Paulo Fernando Moura.  
 O 50º Circuito Rio contou 
pontos importantes no ranking da 
Copa Brasil ABVO, que definirá o 
melhor barco do ano e os melhores 
em cada categoria. O ICRJ tem or-
gulho de realizar um evento dessa 
magnitude e importância ao esporte 
brasileiro há 50 anos.

Regata Victor Demaison - Victor Raymond Demaison 
e Contra-Comodoro José Roberto Braile entregam 
prêmio de 1º lugar na ORC para Pajero

Regata Victor Demaison - Danadão  1º lugar na IRC

Regata Victor Demaison - BL3 Urca 1º lugar na 
BRA RGS

Regata Victor Demaison - Zeus 2º lugar na BRA RGS

Regata Victor Demaison - Crioula 29 2º lugar na 
ORC

Regata Victor Demaison - Avanti 3º lugar na IRC

Vela &

 Na noite sexta-feira, 1 de novembro, após 
a premiação da regata Santos-Rio, aconteceu a tão 
esperada Festa da Vela. A pérgula da piscina se trans-
formou em um cenário elegante para receber sócios, 
atletas e convidados em uma grande confraterniza-
ção e comemoração ao 50º Circuito Rio. 
 O evento open bar e open food foi produzi-
do pela Cass Eventos, de Giovanna e Rossana Cas-
sano. A decoração impecável incluiu cores vibrantes, 
muitas luzes de led e telões que transmitiam vídeos 
de competições passadas. 
 Aproximadamente 600 pessoas participaram 
da festa e curtiram a pista de dança ao som do DJ 
Alexandre Cappelli até altas horas da madrugada. 

FESTA NA PÉRGULA DA PISCINA É O PONTO ALTO DO 50º CIRCUITO RIO
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 Enquanto o ICRJ sediava o 50º Circuito Rio, a 
Flotilha Zé Carioca conquistava pela 14ª vez consecutiva 
o Campeonato Estadual de Optimist por equipes, além de 
muitos pódios individuais no Clube Naval Charitas, em 
Niterói. A competição aconteceu nos dias 19, 20, 26 e 27 
de outubro e terminou no dia 2 com a definição dos pódios 
e cerimônia de premiação. Confira a relação completa das 
colocações dos atletas do ICRJ:

FLOTILHA ZÉ CARIOCA TEM EXÍMIO 
DESEMPENHO NO ESTADUAL DE OPTIMIST

Colocação Nome Clube
Campeão Eduardo Guimarães CNC
2º lugar Lucas Freitas ICRJ
3º lugar Julia Carreirão ICRJ
4º lugar Luiz Felipe Giagio CNC
5º lugar Joana Goncalves ICRJ
6º lugar Newton Passos ICRJ
7º lugar Helena Rezende ICRJ
8º lugar Gabriela Berlinsky ICRJ

9º lugar Joaquim Fernandes Y 
Fernandes Lopes ICRJ

VETERANO - GERAL

Colocação Nome Clube
Campeã Julia Carreirão ICRJ
2º lugar Joana Goncalves ICRJ
3º lugar Helena Rezende ICRJ

VETERANO - FEMININO

Colocação Nome Clube
Campeão Lucca Ricardi ICRJ
2º lugar Antonio Franklin ICRJ
3º lugar Laura Yumi ICRJ
4º lugar Joana Freitas ICRJ
5º lugar Eduardo Essinger ICRJ
6º lugar Lara Amaral ICRJ
7º lugar Juliana Casares ICRJ
8º lugar Jess Watson ICRJ
9º lugar Laura Carvalho ICRJ
10° lugar Enzo Ricardi ICRJ

ESTREANTE - GERAL

Colocação Nome Clube
Campeã Laura Yumi ICRJ
2º lugar Joana Freitas ICRJ
3º lugar Lara Amaral ICRJ

ESTREANTE - FEMININO

Podio veteranos

Podio estreantes

Podio vetereano feminino Campeões por equipe

Velejadores conquistaram o título de melhor equipe e diversos pódios individuais representando o ICRJ

Vela &
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 No dia 24 de outubro, aconteceu mais um tra-
dicional almoço de confraternização entre o quadro 
social do ICRJ e os Oficiais da Força Aérea Brasileira, 
em comemoração ao Mês da Asa e Dia do Aviador, no 
Salão Nobre. 
 Iniciando os discursos, o Comodoro Vicente 
Arruda Filho ressaltou: “Para nós do Iate Clube do Rio 
de Janeiro, comemorar o Dia do Aviador e o gênio 
criativo do pai da aviação, Alberto Santos Dumont, 
não é apenas uma referência histórica da nossa funda-
ção, mas certamente é um dever cívico que nos deixa 
orgulhosos, especialmente para o nosso estandarte que 
foi recentemente honrado com a Ordem do Mérito 
Aeronáutico”, disse ele em referência à condecoração 
com a mais alta honraria que o clube recebeu em de 

FAB E ICRJ CELEBRAM 48 ANOS DE AMIZADE
outubro, realizada na cidade de Brasília e comenda im-
posta pelo Presidente da República Jair Bolsonaro. 
 O Brigadeiro do Ar Lélio Walter Pinheiro da 
Silva Júnior foi o orador da FAB, enaltecendo a histó-
ria do ICRJ e a relação do clube com a aviação em seu 
discurso. Na solenidade, o Comodoro Vicente Arruda 
Filho e o Major Brigadeiro do Ar Mauro Martins Ma-
chado trocaram presentes celebrando a amizade entre as 
duas instituições. 
 Na ocasião, também foi entregue o diploma da 
Ordem do Mérito Aeronáutico ao ICRJ e colocada a 
Insígnia da Ordem junto ao mastro da bandeira do clu-
be. Após a cerimônia, foi servido um almoço em buffet. 
O evento existe há quarenta e oito anos e sempre é um 
sucesso!

Major Brigadeiro do Ar Mauro Martins Machado e o Comodoro Vicente 
Arruda Filho trocaram presentes

Major Brigadeiro do Ar Mauro Martins Machado coloca a Insígnia da Ordem 
junto ao mastro da bandeira do clube

Entrega do diploma da Ordem do Mérito Aeronáutico ao ICRJ

Almoço oferecido em homenagem a Força Aérea Brasileira
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 O Vice-presidente do Conselho Deliberativo Carlos Eduardo Wright 
Domingues e o Conselheiro Ricardo Manderbach Albuquerque Mayer repre-
sentaram o clube na cerimônia realizada pela Aeronáutica, em 18 de outubro, 
na base aérea de Brasília (DF), em celebração ao Dia do Aviador e da Força 
Aérea Brasileira. 
 A solenidade foi presidida pelo Comandante Supremo das Forças Ar-
madas, o Presidente da República Jair Bolsonaro, que realizou a imposição da 
comenda aos estandartes das organizações agraciadas, entre elas, o Iate Clube 
do Rio de Janeiro.
 A “Ordem do Mérito Aeronáutico” é destinada a premiar os militares 
da Aeronáutica que tenham prestado notáveis serviços ao país ou tenham se 
distinguido no exercício de sua profissão, assim como para reconhecer serviços 
prestados à Aeronáutica por personalidades civis e militares e por Organiza-
ções Militares e instituições civis, brasileiras ou estrangeiras.

ICRJ RECEBE MEDALHA 
DA ORDEM DO MÉRITO 
AERONÁUTICO (OMA) EM 
BRASÍLIA (DF)

O Conselheiro Ricardo Manderbach Albuquerque 
Mayer e o Vice-presidente do Conselho Deliberativo 
Carlos Eduardo Wright Domingues representaram o 
clube na cerimônia realizada pela Aeronáutica

Presidente da República Jair Bolsonaro realiza a im-
posição da comenda ao estandarte do ICRJ

JOSÉ ROBERTO BRAILE
PRÉ - SÓCIO EXECUTIVO

WELLINGTON DE BARROS
SÓCIO EXECUTIVO

AV. PASTEUR 333, LJ 02 - IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO - URCA (21) 2274-8888  •  (21) 98321-5856

•VENDA
•LOCAÇÃO
•ADMINISTRAÇÃO
•AVALIAÇÃO 

/REALUPIMOVEIS

A SUA IMOBILIÁRIA

NO IATE CLUBE
DO RIO DE JANEIRO
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Dezembro

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

21

Música no Museu - Trio Pierre Descaves. No Centro 
Cultural, às 20h.

Tributos - Bia Falcão em tributo a Chico Buarque. 
No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

31

18

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

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

11

7

Bazar de Natal da ABBR. No Salão Marlin Azul, 
das 12h às 19h.

5

5

3

19

Tributos - Cecelo Frony em tributo ao Blues. No Ponto de 
Encontro, das 20h às 23h.

Sunset de fim de ano com DJs Otávio Sampaio e Walker Vas-
ques. No varanda abaixo do Salão Nobre, a partir das 19h.

Almoço em homenagem à Marinha do Brasil. Coquetel no 
Salão Nobre e almoço no Salão Marlin Azul, às 12h30.

Festa de Natal das Crianças. No Circo Popeye, das 9h às 13h.

Réveillon 2020. No Restaurante Star, 470 e Ponto de 
Encontrodas, das 21h às 03h.

15
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 O Dia das Crianças no ICRJ 
foi muito animado! A diversão invadiu 
o Circo Popeye com brinquedos in-
fláveis, pula-pula, personagens vivos, 
música, recreações, oficinas e gulosei-
mas. No Cais dos Namorados, houve 
monitoria de Pesca de Cais com equi-
pamentos e iscas à disposição. No Cais 
da Bandeira, a EDN realizou passeios 
em barcos da classe Dingue.
 Muitas famílias comparece-
ram ao evento ocorrido no próprio 
feriado de 12 de outubro. A alegria 
e satisfação da criançada foi inegável! 
Todos estavam eufóricos com tantas 
opções de entretenimento espalhadas 
pelo clube. 

DIA DAS CRIANÇAS: FERIADO DIVERTIDO NO ICRJ

 O Salão Marlin Azul virou uma grande pista 
de dança na noite de 26 de outubro. O evento “The 
Beatles Night” recebeu por volta de 250 pessoas que 
reviveram os sucessos da banda que mais vendeu na 
história da música.
 Os hits foram reproduzidos ao vivo pelo gru-
po Blue Beetles, que apresentou um show animado e 
eclético. O quarteto também sorteou blusas e canetas 
com a marca da banda entre os sócios e convidados. 
 Além do show, o ingresso do evento incluiu o 
serviço de coquetel e bebidas que agradou ao públi-
co. Foi uma bela e animada noite em homenagem aos 
“meninos de Liverpool”, como também eram conhe-
cidos os “The Beatles”.

ICRJ TORNA-SE LIVERPOOL 
NA “THE BEATLES NIGHT”
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 No mês de outubro, dia 30, 
o festival temático elaborado pela 
equipe do restaurante do ICRJ foi o 
Alemão. Desta vez sob o comando do 
Chef Franz Albert Wappmannsberger.
 Com pratos frios, quentes 
e sobremesas típicas da Alemanha, 

o evento recebeu muitos sócios e 
convidados. Itens clássicos como 
chucrute, strudel, panquecas e tortas 
não faltaram. Algumas famosas cer-
vejas do país europeu também fize-
ram parte do cardápio da noite. 
 Além da gastronomia, o fes-

FESTIVAL ALEMÃO ANIMA NOITE DE 
TERÇA-FEIRA NO RESTAURANTE STAR

tival recebeu o trio Rheinlandpolka 
como atração musical e o grupo 
Blumenberg de danças folclóricas 
germânicas, que veio de Petrópolis 
especialmente para uma linda apre-
sentação no clube. O evento foi um 
sucesso!
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 Pelo reconhecimento da efetiva contribuição de 
cada sócio e seus dependentes na manutenção dos prin-
cípios dos fundadores do ICRJ, a atual Comodoria, se 
antecipando às comemorações do centenário do clube, 
decidiu oferecer aos sócios proprietários com mais de 
15 anos de associação, títulos da mesma categoria para 
doação aos seus filhos ou netos. 
 Os associados enquadrados nos requisitos fo-
ram convocados através de carta e participaram de um 
sorteio de 50 títulos, que foi coordenado pelo Diretor 
Secretário Haroldo Lorena, no dia 4 de novembro, no 
Centro Cultural Gabriel Villela.
 O preço da aquisição sobre tais títulos foi sim-
bólico (R$ 1.000) sem taxa de transferência para os que 
tinham mais de 25 anos de clube e isenção de 90% para 
aqueles tinham mais de 15. A oportunidade única visou 
celebrar os 100 anos do clube e reforçar as relações de 
amizade e convívio na instituição.

 Iniciou-se em 1º de setembro mais um Torneio 
de Simples do Tênis do ICRJ. A competição foi realizada 
durante os meses de setembro a novembro conforme a 
agenda dos mais de 80 participantes (masculino, femini-
no e infanto-juvenil). Os homens foram divididos em 8 
categorias: Open, Open-2, A, A-2, B, B-2, Seniors Open 
e Seniors A, já as mulheres foram divididas nas categorias 
Open e A. A categoria infanto-juvenil foi dividida por 
idades: 10-11, 12-13 e 14-18. 
 Segundo o Assessor de Tênis, Julius Haupt, o nú-
mero de inscritos este ano continuou crescendo em rela-
ção ao ano anterior. “Hoje já temos mais 120 jogadores 
de tênis no nosso cadastro. Isso se deve ao trabalho que 
temos feito há 3 anos, no qual promovemos dois cam-
peonatos anuais, Duplas e Simples, sendo que este ano 
incluímos com grande sucesso as duplas mistas e o tor-
neio infanto-juvenil. Os jogadores foram se animando a 
participar e divulgando entre amigos, o que consequen-
temente aumentou a adesão tanto aos torneios quanto às 
aulas regulares de tênis”, afirmou Haupt.
 A fase final do torneio de simples deste ano está 
prevista para ocorrer na primeira semana deste mês. Em 
breve serão definidos os melhores tenistas de 2019 no 
ranking do ICRJ. 

Milena Rozenbrah foi a campeã e  Carla Caracas a vice-campeã na final 
antecipada da categoria feminina A

Diretor Secretário Haroldo Lorena coordenou o sorteio, auxiliado pela 
Gerente de Secretaria Alice Martins e a gerente Financeira e Auditora 
Interna Fabíola Costa  

TORNEIO DE SIMPLES DO TÊNIS 
DO ICRJ DE 2019 TEM FINAIS 
ATÉ O INÍCIO DE DEZEMBRO

MANTENDO A TRADIÇÃO

 Entre os dias 31/12/19 e 06/01/20, estarão 
abertas as inscrições para o sorteio de hospedagem 
nas subsedes Cabo Frio e Angra dos Reis no período 
do carnaval 2020. Os sorteados serão revelados no 
dia 06/01/20, segunda-feira, às 19h no Centro 
Cultural. O pacote custará R$ 560 (4 diárias por 
R$ 140 cada no período de 21/02/20 a 25/02/20).

CARNAVAL NAS SUBSEDES
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MAIS QUE MEL
DIA: 01/12/19 
DOMINGO
ELENCO:  John Hurt, 
Fred Jaggi, Liane Singer, 
Heidrun Singer, 2012 
(Suíça), 91 min, Docu-
mentário, Livre.

Em menos de quinze anos, 50% a 90% das 
abelhas desaparecem do globo terrestre. Os 
agrotóxicos e eventuais predadores contri-
buem para o fenômeno, mas nada justifica 
uma queda tão brusca. O documentário in-
vestiga a responsabilidade dos homens no 
desaparecimento das abelhas, lembrando que, 
sem a polinização feita por elas, até 80% das 
frutas e legumes podem sumir da face da Ter-
ra. Einstein já tinha afirmado que, sem estes 
insetos, o ser humano sobreviveria só por qua-
tro anos.

“A grande perspicácia do filme está em usar as 
abelhas como um pretexto para abordar não 
apenas a questão ecológica, mas igualmente a co-
nhecida globalização. Prêmio alemão de melhor 
documentário de 2012”. 

A OUTRA
DIA: 06/12/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Natalie Port-
man, Scarlett Johansson, 
Eric Bana, 2008 (Reino 
Unido/EUA), 155 min, 
Drama Histórico, 14 
(anos).

O rei Henrique VIII não tem um herdeiro. 
Vendo nisso uma oportunidade de ganho pes-
soal, o Duque de Norfolk insinua ao Sir Tho-
mas que sua filha, a bela e ousada Ana Bolena, 
poderia seduzir o rei... Mas Henrique se apai-
xona pela doce irmã de Ana, Maria. Quando 
Maria engravida, inspira cuidados - e Ana aca-
ba se aproveitando da situação...

“Esteticamente, o filme é muito bem construído, 
tanto na direção de arte quanto no figurino”. 

QUE MAL EU FIZ A 
DEUS? 
DIA: 07/12/19 
SÁBADO
ELENCO:  Christian 
Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan, 2014 
(FRA), 97 min, Comé-
dia, 12 (anos).

O casal Verneuil tem quatro filhas. Católicos, 
conservadores e um tanto preconceituosos, 
eles não ficam muito felizes quando três de 
suas filhas se casam com homens de diferentes 
nacionalidades e religiões. Quando a quarta 
anuncia o seu casamento com um católico, o 
casal fica nas nuvens e toda a família vai se reu-
nir. Mas logo eles vão descobrir que nem tudo 
é do jeito que eles querem.

“Indicado ao Goya 2015 – o Oscar espanhol. 
Um dos maiores sucessos do cinema francês, busca 
sua graça no problema enfrentado pela sociedade 
local – a imigração desenfreada”.

TOY STORY 4 
Programação Infantil 
DIA: 08/12/19 
DOMINGO
ELENCO: Marco Lu-
que, Antonio Tabet, Tom 
Hanks, 2019 (EUA), 100 
min, Animação/Fantasia/
Família, Livre.

Agora morando na casa da pequena Bonnie, 
Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo 
dela: Garfinho, um garfo “customizado” – que 
não se agrada com o novo posto de brinquedo e 
prefere fugir de casa. Decidido a trazer de volta o 
atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody par-
te à sua procura e no caminho reencontra Betty, 
que agora vive em um parque de diversões.

O SONHO DE 
WADJDA
DIA: 13/12/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Waad Mo-
hammed, Reem Abdullah, 
Abdullrahman Al Gohani, 
2012 (Arábia Saudita/ALE), 
97 min, Drama, Livre.

Embora Wadjda viva em uma cultura conser-
vadora, é uma garota cheia de vida que deseja 
comprar uma bicicleta para disputar uma cor-
rida com seu melhor amigo. Com dificuldades 
para realizar seu sonho, pois bicicletas são con-
sideradas perigosas para meninas, Wadjda terá 
que conseguir o dinheiro sozinha.

“A bicicleta vale como uma metáfora para a li-
berdade de movimento, que não existe para mu-
lheres e garotas na Arábia Saudita”.

ADEUS, LÊNIN! 
PALESTRANTE 
DIA: 14/12/19 
SÁBADO
ELENCO: Daniel Brühl, 
Katrin Sass, Chulpan 
Khamatova, 2003 (ALE), 
118 min, Comédia Dra-
mática, 14 (anos).

Em meio as grandes transformações políticas 
da Alemanha, com a queda do socialismo e do 
muro de Berlim, uma família vive um drama: 
a mãe, amante do regime socialista, entra em 
coma durante o período em que a Alemanha 
é unificada. Quando retorna à razão tentam 
esconder dela este fato, mas não será fácil.

“Ganhador de vários prêmios como o Goya de 
Melhor Filme Europeu e seis prêmios no Euro-
pean Film Awards, é produção de qualidade que 
traz informações históricas significativas”.

OS SMURFS: UM 
CONTO DE NATAL – 
Programação Infantil
DIA: 15/12/19  
DOMINGO
ELENCO: Jack Angel, 
Hank Azaria, George 
Lopez, 2011 (EUA), 93 
min, Desenho, Livre.

Os pequenos azuis vêm fechar o ano com cha-
ve de ouro com o especial de Natal: entre os 
episódios estão “O Primeiro Natal do Bebê” e 
“A Varinha Mágica do Sr. Nicholas”. Sem dú-
vida, um Natal diferente, para nunca mais ser 
esquecido...

Cinema &

PROGRAMAÇÃO DE DEZEMBRO
Sextas e sábados às 19h30. Domingos às 17h.

*Sujeita a alterações

*
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CARLOTA JOAQUINA, 
PRINCESA DO BRASIL
DIA: 20/12/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Marieta 
Severo, Marco Nanini, 
Marcos Palmeira, Maria 
Fernanda, 1995 (BRA), 
100 min, Drama Históri-
co, 12 (anos).

Carlota Joaquina (Marieta Severo) é infanta es-
panhola que conheceu o príncipe de Portugal, 
D. João VI, com apenas dez anos - e logo se 
desgosta do futuro marido (Marcos Nanini). 
Sempre disposta para o poder e seus amantes, 
ficou tremendamente contrariada com a vinda 
da corte portuguesa para o Brasil e claramente 
feliz no seu retorno a Portugal.

“É uma produção esmerada que retrata a história 
do Brasil com requintes da época, sob direção de 
Carla Camurati”.

À ESPERA DE UM 
MILAGRE
DIA: 21/12/19 
SÁBADO
ELENCO: Tom Hanks, 
Michael Clarke Duncan, 
David Morse, 1999 
(EUA), 170 min, Drama, 
14 (anos).

Um carcereiro tem um relacionamento inco-
mum com o preso que se encontra no corre-
dor na morte: Coffey, condenado por ter ma-
tado brutalmente duas gêmeas de nove anos. 
Ele tem tamanho e força para ter cometido 
o crime, mas seu comportamento é comple-
tamente oposto à sua aparência. Além de ser 
simples, ingênuo e ter pavor do escuro, possui 
um dom sobrenatural.

“Um filme poderoso, emocionante e mais que 
tudo: inesquecível! ”.

A FELICIDADE NÃO 
SE COMPRA - REVIVAL
DIA: 22/12/19 
DOMINGO
ELENCO:   James 
Stewart, Donna Reed, 
Henry Travers, Lionel 
Barrymore, 1946 (EUA), 
130 min, Comédia Dra-
mática, Livre.

George Bailey, que sempre ajudou a todos, 
pensa em se suicidar justo na noite de Natal, 

em razão das maquinações de Henry Potter, 
o homem mais rico da região. Mas tantas pes-
soas oram por ele que Clarence, um anjo que 
espera há 220 anos para ganhar asas, é manda-
do à Terra para tentar fazer George mudar de 
ideia, com um argumento genial.

“Um clássico do cinema dos anos 40, o filme su-
gere que todos nós podemos atingir a vida das pes-
soas ao nosso redor de maneira positiva. Prêmio 
Globo de Ouro em 1947 de melhor diretor para 
Frank Capra, além de 5 indicações ao Oscar”.

ANTES DO INVERNO
DIA: 27/12/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Daniel Au-
teuil, Kristin Scott Tho-
mas, Leïla Bekhti, 2014 
(FRA/ Luxemburgo), 102 
min, Drama/Suspense, 16 
(anos).

Paul, neurocirurgião de sessenta anos, é casado 
com Lucie. Um dia, buquês de rosas começam 
a chegar anonimamente à casa deles, no mesmo 
tempo em que Lou, uma moça de vinte anos, 
cruza seu caminho. As máscaras começam a 
cair: as pessoas seriam realmente quem elas pre-
tendem ser? Antes da velhice, seria o momento 
para revelar os não-ditos e os segredos?

“O filme mostra com sutileza a complexidade das 
relações humanas”.

ATENTADO AO HO-
TEL TAJ MAHAL
DIA: 28/12/19 – SÁBA-
DO
ELENCO:  Dev Patel, 
Armie Hammer, Jason Isa-
acs, 2019 (Austrália/Índia/
EUA), 123 min, Drama, 
16 (anos).

Em 2008, o grupo islâmico Lashkar-e-Taiba 
executa doze ataques à Índia, principalmente 
em Mumbai, deixando centenas de mortos 
e feridos. No Hotel Taj Mahal da cidade, o 
renomado chef Hemant Oberoi e o garçom 
Arjun arriscam suas vidas para proteger as de-
mais vítimas. Em meio ao caos, um casal de 
hóspedes luta para salvar a vida de seu filho 
recém-nascido. Baseado em fatos reais.

“A violência como um caminho sem volta. Uma re-
flexão sobre o resgate de nossa humanidade perdida”.

NO DIA 29 DE DEZEMBRO NÃO 
HAVERÁ SESSÃO DE CINEMA.

Cinema &
FROST/NIXON
DIA: 03/01/20 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Frank Lan-
gella, Michael Sheen, Sam 
Rockwell, 2008 (EUA/
FRA/Reino Unido), 122 
min, Drama Histórico, 12 
(anos).

Três anos depois do escândalo político de Wa-
tergate, Richard Nixon seleciona o jornalista 
britânico David Frost para conduzir uma entre-
vista exclusiva. Apesar de o ex-presidente acredi-
tar que será fácil despistar o jornalista, a entrevis-
ta acaba tornando-se franca e reveladora. 

“Numa mistura de documentário e filme, ‘Frost/
Nixon’ procura a verdade por trás da política”.

COCO ANTES DE 
CHANEL
DIA: 04/01/20
SÁBADO
ELENCO:  Audrey 
Tautou, Benoît Poelvo-
orde, Alessandro Nivola, 
2008 (FRA), 110 min, 
Biografia, 14 (anos).

Gabrielle Chanel, jovem humilde com talen-
to para costura, trabalhava como cantora em 
um bar – até se tornar amante e conselheira de 
moda de um rico herdeiro. Cansada dos cha-
péus floreados e dos espartilhos apertados que 
definem a moda feminina, ela usa as roupas de 
seu amante como ponto de partida para criar 
uma sofisticada linha feminina que a leva ao 
topo da costura parisiense.

SENHORES DO VENTO
DIA: 05/01/20 
DOMINGO
ELENCO: Stuart Wilson, 
Torben Grael , Marcelo 
Ferreira, Kiko Pellicano , 
Alan Adler , André Fon-
seca , Horácio Carabelli, 
João Signorini , Andy 
Miklejohn , Knut Frostad, 

2009 (BRA), 90 min, Documentário, Livre. 

É um filme dirigido pela jornalista e cineasta 
Isabella Nicolas que conta a odisseia da parti-
cipação do Brasil na regata Volvo Ocean Race, 
realizada entre novembro de 2005 e julho de 
2006. Foi exibido em 2012 no Iate Clube do 
Rio de Janeiro com a presença da jornalista e 
do iatista e protagonista, Torben Grael. O fil-
me tem ótima qualidade e revela lances ines-
quecíveis do mundo do iatismo. Imperdível!
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CURSOS
INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos) - Inscrições abertas (Turmas 
com máximo de 5 alunos)
- Terça, quarta ou quinta-feira - Turmas com preço especial 
- Horários: 9h às 11h e 14h30 às 16h30 
- Sexta-Feira - Horário:14h30 às 16h30 

NAVEGAÇÃO: 
Motonauta; Arrais Amador; Mestre Amador; Capitão 
Amador; 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. Professora: Nathália

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 &
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Faça a sua encomenda diretamente no Restaurante Star ou através 
do e-mail restaurante@icrj.com.br

NATAL:  PEDIDOS ATÉ 18/12 -  ENTREGA DIA 24/12 ATÉ ÀS 13H
RÉVEILLON:  PEDIDOS ATÉ 22/12 -  ENTREGA DIA 31/12 ATÉ ÀS 13H

KITS NATAL E ANO NOVO 2019/2020ENCOMENDAS FINAL DE ANO 2019/2020

Restaurante &
ENCOMENDE A SUA CEIA E GARANTA TEMPO 
E PRATICIDADE NAS FESTAS DE FIM DE ANO




