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NUNO SANTA ROSA
Em busca do pódio

Nosso velejador paralímpico

FORMATURA 
DE FUTUROS  
CAMPEÕES

EDN



2 Sede &
Horário da Sauna Horário Pilates

Piscina
Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

Natação (3 a 12 anos)
Terça e quinta-feira

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca
Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado
Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet
Terça e quinta-feira

Das 17h30 às 18h30  
e das 18h30 às 19h30

Aula de Tênis
Terça a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Utilização p/ Sócios   
Segunda-feira a domingo

Das 19h às 22h

Horário da Sede

Natação GMNI

Prof. Waldyr Ramos
Terça e quinta-feira

Das 6h às 9h

Prof. Fábio Pessanha
Quarta e sexta-feira

Das 6h às 9h

Horário Natação GMNI

Piscina
Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

Natação (3 a 12 anos)
Terça e quinta-feira

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca
Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado
Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet
Terça e quinta-feira

Das 17h30 às 18h30  
e das 18h30 às 19h30

Aula de Tênis
Terça a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Utilização p/ Sócios   
Segunda-feira a domingo

Das 19h às 22h

Terça-feira
Das 9h às 18h

Quarta-feira a sábado
das 9 às 19

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 )

DOMINGO E FERIADO
Das 9h às 12h

Horário 
da Barbearia

Formas de pagamento:
- Dinheiro ou débito no título

Horário de Funcionamento:
2ª à 6ª feira - 6h às 22h
Sábado - 8h às 14h
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4 Editorial &
a capa deste mês temos o 
registro dos novos veleja-
dores formados pela EDN 
em cerimônia realizada no 
dia 19 de junho, no Cais 

da Bandeira, com a presença de integran-
tes da Comodoria, diretores e sócios. 
 Para ficar por dentro da história 
e o que a Escola de Desportos Naú-
ticos do Clube promove, o Diretor 
Washington Bianchi nos conta sobre 
sua gestão e perspectivas para os futu-
ros velejadores.
 Finalizando a seção da 
EDN, a Colônia de Férias faz a úl-
tima chamada para as crianças que 
ainda não se inscreveram para esta 
edição que começa dia 9. Aproveite o 
clima olímpico para incentivar a prá-
tica de esportes desde jovem.
  A Vela está com a programa-
ção cheia neste boletim. Aproveitan-
do o clima de romance da véspera do 
Dia dos Namorados, tivemos a Rega-
ta Ele & Ela colocando vários casais 
para velejarem juntos. Além disso,  
foi realizada em parceria com ICRJ e 
a CBVela, a Clínica Energisa de Vela 
Jovem que contou com a participa-
ção do campeão Torben Grael incen-
tivando os jovens velejadores.
 Confira o que aconteceu em 
Cabo Frio tanto no Campeonato Les-
te Brasileiro de Snipe nos dias 17 a 
19 de junho, quanto no Campeonato 
Hemisfério Oriental da mesma classe. 

Para fechar, registramos a Regata En-
rique Palmer e a Copa Carlos Sansoldo 
para as classes Star e J70.
 Fizemos também o perfil do pa-
ratleta Nuno Santa Rosa, representante 
do ICRJ nas Paralimpíadas do Rio no 
mês que vem. Conheça sua vitoriosa tra-
jetória de vida.

 Na Pesca, saiba o que aconteceu 
nas três etapas do tradicional Torneio 
Open 25. 
 No Torneio de Pesca de Cais, 
tivemos a segunda etapa realizada no 
dia 25 de junho com bastante crianças 

participando. Ficamos felizes em saber 
que o estímulo pelo esporte está sen-
do mantido de geração para geração no 
Clube.
 No Social, a Festa Junina do 
ICRJ realizada no dia 26 de junho 
bombou! Mais de 2 mil pessoas compa-
receram ao evento que fechou com su-

cesso total mais uma edição. Ainda 
na piscina, o Grupo Master de Na-
tação do Clube organizou o I Reve-
zamento de Inverno do GMNI.
 O Dia dos Pais está chegando e 
o tradicional churrasco na piscina 
já está sendo organizado. As reser-
vas  podem ser feitas diretamente 
no restaurante.
 No “Memória Iate” deste mês, 
temos um registro de formatura da 
turma de Iniciação à Vela de 1976. 
Antes mesmo da EDN ser estrutu-
rada como um departamento do 
ICRJ, a Vela já realizava essa ativi-
dade.
Fechando com a seção da Manu-
tenção, tivemos a inauguração do 
poço de águas profundas na subse-
de de Angra dos Reis, inaugurado 
em 2 de julho com a presença do 
Comodoro Paulo Fabiano. E para 

quem possui box no clube, fique aten-
do para o aviso relacionado à realização 
de obras.

Boa leitura!

N

NOMEAÇÕES DE DIRETORES E ASSESSORES - BIÊNIO:   2016 / 2018
(Atualizado em 04/07/2016)PORTARIA 25 - JOMAR PEREIRA DA SILVA ROSCOE

                             Diretor Adjunto da Subsede de Cabo Frio

 O ex-velejador e um dos pioneiros da Vela no Brasil, João José Bracony, faleceu em 03 de julho, aos 97 anos. 
Bracony foi um dos fundadores da primeira flotilha de barcos olímpicos do Brasil e um dos primeiros velejadores repre-
sentando o Iate Clube do Rio de Janeiro na classe Star nos jogos de Londres, em 1948. Em maio deste ano, participou de 
maneira especial ao revezamento da tocha olímpica dos jogos Rio 2016 em Vila Velha (ES), cidade onde morava.

Nota de Falecimento
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encontra em seu ápice tanto na vida 
profissional quanto na vida esportiva. 
Seu recado:

 Nuno, o Iate clube do Rio de 
Janeiro está torcendo por você nos 
jogos paralímpicos do Rio 2016!

Perfil &

 O velejador paralímpico Antô-
nio Nuno Santa Rosa, 54 anos, natu-
ral da cidade de Capanema em Belém, 
começou na vela adaptada em 2009 e 
estará representando o Brasil e o ICRJ 
nas Paralimpíadas de setembro no Rio. 
Ele vem competindo na classe 2.4mR, 
na qual é o atual campeão brasileiro, 
com grandes chances de vitória. Sobre 
o seu preparo, Nuno destaca: “Acredito 
que me preparei por um curto período, 
porém muito intenso” e como ele mes-
mo ressalta, gosta de se dedicar sempre 
para fazer o seu melhor. E dessa vez não 
será diferente.
 Com apenas um ano de ida-
de, Nuno teve poliomielite e, em con-
sequência, ele usa um tutor na perna 
esquerda. Aos 16 anos começou a ve-
lejar na classe Laser ainda em Belém. 
Já na década de 90 migrou para barco 

MUITO ALÉM DA VELA

de Oceano em Brasília e, antes da sua 
atual classe 2.4Mr, ainda velejou pela 
classe Sonar em Porto Alegre em 2011.
 Mais que um velejador de 
ponta, o atual assessor de Tecnologia 
de Informação do Clube possui um 
currículo acadêmico de recheado de 
títulos desde 1984, com a graduação, 
até o pós-doutorado em Tomografia 
Computacional em 2002. Foi mem-
bro do Comitê Olímpico Brasileiro via 
Coppe/UFRJ, num projeto de estudos 
de correntes e ventos para a Baia de 
Guanabara com o objetivo de auxiliar 
o Time Brasil de 2013 a janeiro des-
te ano e, atualmente, é catedrático na 
UFRJ.
 Sua história de vida é um 
exemplo de como a força de vonta-
de pode gerar sucesso. E após tantos 
desafios e conquistas, hoje, Nuno se 

“Existem dificuldades 
que nos fazem 

pensar em desistir, 
porém a força de viver 
bem comigo mesmo 

é sempre maior e 
assim, sigo em frente. 

Tanto nos 
treinamentos quanto 

nos estudos”.

Nosso atleta paralímpico Nuno Santa Rosa
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 Mais de 2 mil pessoas estiveram no animado 
Arraiá do ICRJ. Com muita música e uma recepção 
para lá de caipira, com os animadores vestidos a cará-
ter, sócios e convidados puderam entrar no clima juni-
no logo no início 
do evento. 
 As opções 
de entretenimen-
to foram bastan-
te variadas: high 
Jump, touro me-
cânico, tobogã, 
boca do palhaço 
e pescaria foram 
algumas delas, 
mas a water ball 
e o simulador de 
asa-delta foram 
os brinquedos mais cobiçados pelas crianças. Além 
disso, A Festa Junina do Iate Clube contou com com-
petições típicas – como a mordida na maçã e a corri-
da de saco – que atraíram não só os pequenos, mas os 

ARRAIÁ DO BOM
adultos. Foi só diversão!
 Para aguentar tanto agito das 15h às 20h, o 
ICRJ preparou uma gama de quitutes de dar água 
na boca. Além do tradicional churrasco de todos os 

anos, quem não 
perdeu essa fes-
tança pôde se de-
liciar com quin-
dão, curau, bolo 
de cenoura, cal-
do verde, milho 
cozido e muito 
mais.
 Após o desfile e 
concursos caipiras 
que premiaram o 
melhor “jeca” da 
noite, houve um 

workshop de forró. Bailarinos e animadores ensina-
ram os passos principais, para que todos estivessem 
preparados para o trio de forró que logo depois en-
trou em ação, fechando a noite com chave de ouro.  
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 Neste ano, os alimentos arrecadados na 
Festa Junina do Iate Clube foram doados à ABBR 
(Associação Brasileira Beneficente de Reabilita-
ção), que presta atendimento na reabilitação de 
pessoas com limitação de atividade motora. 
 Os 380 Kg de alimentos não perecíveis 
vão ajudar às famílias das crianças com paralisia 
cerebral atendidas pela instituição. São aproxima-
damente 300 pacientes atendidos somente nesta 
faixa etária.
 Os alimentos foram entregues às legioná-
rias Heloisa da Fonseca e Maria Lúcia que retira-
ram a doação no Iate Clube em 29 de junho.

DOAÇÕES PARA ABBR

Social &

Além dos quitutes juninos, as brincadeiras marcaram mais uma edição da Arraiá do Iate Clube.
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Fixa

PROGRAMAÇÃO 

Agosto

CINEMA -  Todas as sextas e sábados às 20h e domingos às 17h,  

no Centro Cultural Gabriel Villela.

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

no salão Marlin Azul

DUETO PAULO MIDOSI E HAROLDO CAZES - Todas as 

quintas-feiras às 19h, no Bar Temático. (Convidado especial uma 

vez por mês)

PIANISTA ARTHUR RICARDO BARREIROS CRUZ 

E SAXOFONISTA CARLOS ALBERTO DE MOURA - To-

das 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 18h30 às 19h30, 

com a professora Cecília Salazar, no salão 470.

MISSA DOMINICAL - Todos os domingos, às 19h15, 

na Capela do ICRJ.

RECREAÇÃO INFANTIL

Tributos - Arthur Elyachar canta Ary Barroso 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

25

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

20

Social &

Tributos - Mirela Blazutti canta Sarah Vaughan
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.06

04

19 Música no Museu - Grupo Vocal “Molho Inglês” 
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Jr.
(Flautista e saxofonista). No Bar Temático, às 19h.
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PESCA - AGOSTO 2016

Data Torneio Local
28 1“ Etapa do Torneio Open de Iscas Artificiais ICRJ

 A 2ª etapa do Torneio Anual de 
Pesca de Cais realizada em 25 de junho 
foi um sucesso. Após dois meses da pri-
meira etapa, tivemos a volta maciça da 
criançada ao cais. Foram 20 crianças pes-
cando e se divertindo com seus respon-
sáveis numa manhã ensolarada de inver-
no. Todos foram muito bem e ninguém 
saiu zerado. 
 Após a pescaria, todos recebe-

ram medalha de participação e troféu. 
Segundo o Diretor de Pesca Eliseu So-
ares Filho, o departamento de pesca está 
empenhado em apoiar e incentivar a 
criançada para que se tornem pescadores 
e possíveis competidores no futuro.
 Os adultos também brilharam! 
A participação deles também aumentou 
na 2ª etapa que teve a pescadora Isado-
ra Lupetina em 1º lugar, Lydia Andrade 

em 2º e Vera Ruiz em 3º no feminino. 
Esta mesma classificação se repete no 
acumulado das duas etapas do torneio.
 Já no masculino, a classificação 
da etapa ficou assim: Lóris Lupetina em 
1º lugar, Eduardo Elias em 2º e Emídio 
Sacco em 3º. No resultado acumulado 
das duas etapas, Lóris continua em pri-
meiro, Emídio fica em segundo e Celes-
tino Alves em terceiro lugar.

Emídio Sacco (3º lugar masculino) Eduardo Elias (2º lugar masculino) e 
Isadora Lupetina (1º lugar feminino)

Garotada do Infantil com a Assessora Lucia PedrosaGarotada do Infantojuvenil com o 
Diretor de Pesca Eliseu Soares Filho

Vera Ruiz (3º lugar feminina) e Lóris 
Lupetina (1º lugar masculino)

PESCA DE CAIS

Lydia Andrade (2º lugar feminino)

Pesca &
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1ª ETAPA
 Começou mais uma edição 
do tradicional Torneio Open 25, 
onde também é disputado o Troféu 
Challeng e o Torneio Onda Azul. 
No dia 11 de junho, a primeira eta-
pa contou com a participação de 12 
equipes em um dia onde as condições 
de mar e vento não estavam ideais e, 
por este motivo, teve que ser disputa-
da dentro da Baía de Guanabara.
 Todavia, muitos peixes fo-
ram capturados. O destaque da eta-
pa ficou para o bagre capturado pelo 
Contra-Comodoro Vicente Arruda, 
da equipe Release, pesando 5,7kg. 
Após a pesagem, ele foi devolvido ao 
mar ainda vivo.
 O segundo peixe mais pesa-
do do dia foi uma corvina capturada 
pelo pescador Flávio Reis, também da 
equipe Release, com de 4,010kg.
 Nesta 1ª etapa, a equipe cam-
peã foi a Release do Comandante Al-
berto Quintaes, em 2º lugar ficou a 
equipe Guess do Comandante Roni 
Argalji e, em 3º, Galática do Coman-
dante Fernando Almeida.
  Após o retorno de todos os 
barcos, foi realizada a confraterniza-
ção com muitos comes e bebes aos 
participantes.

Equipe Release - 
Eliseu Soares Filho, 
Comandante Alberto 
Quintaes e o Contra-
-Comodoro Vicente 
Arruda

Colaborador Marcelo 
Curuja entregando 
premio para o 
Comandante Roni 
Argalji da Equipe 
Guess

Equipe Aversa - 
Tiago, Comandante 
João Aversa, Marcio 
Moura e Marcos 
Gens

Equipe Galática - 
Marco Aurélio, 
Comandante 
Fernando Almeida, 
João Franklin Neto e 
Antônio Carlos

OPEN 

25
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2ª ETAPA
 A 2ª etapa do Torneio Open 
25, realizada em 18 de junho, come-
çou com boas condições de mar e 
vento boas até aproximadamente às 
10h. Após este horário, entrou um 
sudoeste muito forte que gerou difi-
culdade para os pescadores. Tivemos 
menos peixes que a etapa anterior. 
 A maior peça foi um bagre 
capturado pelo pescador Marcio 
Moura da equipe Aversa, com 4,4 
kg. Na classificação da etapa, tivemos 
uma dança dos caniços. Dessa vez o 
primeiro lugar ficou com a equipe 
Guess, seguida pela equipe Release 
e pela equipe Galática, que manteve 
seu lugar na terceira posição. 
 Na chegada, após a pesagem, 
a confraternização entre os pescado-
res teve sorteio de brindes e a come-
moração do aniversário de Reinaldo 
Silva, Comandante da equipe Cap. 
Rex, com show de uma banda de 
rock contratada pelo pescador para 
animar a noite entre amigos.

Marcelo Magalhães, Equipe Zorra - Maior peça do torneio até a 3ª Etapa - Pescada Amarela de 8,2 kgFlavio Reis - Equipe Release - Corvina de 4,010 kg

Pesca &
3ª ETAPA 

 No dia 2 de julho, a 3ª etapa se 
desenrolou com boas condições de mar 
e vento que contribuíram para uma boa 
pescaria com disputa acirrada entre as 
embarcações Guess e Release.
 Dessa vez a Guess ganhou por 
pequena diferença de pontos, deixan-
do a equipe Release em segundo lu-
gar e a equipe Aversa em terceiro. 
Como destaque da etapa, tivemos um 
exemplar de pescada amarela capturada 
pelo Comandante Marcelo Magalhães 
da equipe Zorra, pesando 8,5Kg. 
 No Torneio Onda Azul, que 
premia a equipe que capturar o maior 
número de espécies diferentes, a equi-
pe Guess desponta na liderança com 
16 espécies capturadas. Já no Torneio 
Challeng Open 25, a final do tradicio-
nal “mata-mata” ficou entre as equipes 
Guess e Release. 
 A confraternização dos pes-
cadores foi oferecida pela Diretoria de 
Pesca na parte superior do Convés com 
mais um show da Rex Band.
 Na próxima edição deste bole-
tim você irá conferir como foi a última 
etapa deste torneio e o grande campeão.
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 A Escola de Desportos Náuticos (EDN) e o Iate 
Clube do Rio de Janeiro tem uma história em comum há 
longo tempo, desde a sua criação formal pelo sócio Roberto 
Bueno nos anos 60. A maioria dos nossos atletas campeões 
do esporte a vela, bem como os velejadores do Clube foram 
aqui formados.
 Impossível citar os atletas oriundos da EDN em to-
dos esses anos sem cometer alguma injustiça. Todavia, destaco 
os velejadores “crias da casa” classificados para a Olimpíada 
2016: Kahena Kunze, Gabriel Borges, Henrique Haddad e 
Bruno Bethlen. Além deles, Patrícia Freitas e Jorge Zarif com-
pletam o time na Equipe Olímpica que representam o ICRJ.
 Neste primeiro semestre de 2016, a EDN teve 234 
alunos distribuídos por turmas de diversas classes, idades e 
níveis. E não só na vela, mas também em outras atividades 
como natação, cursos teóricos e práticos ligados à náutica 
como: arrais, mestre e capitão amador, meteorologia, nave-
gação eletrônica, etc.
  Atualmente estamos aptos a receber crianças a partir 
dos 3 anos em atividades recreativas e lúdicas voltadas para 
a ambientação e iniciação nos esportes e atividades náuticas. 
O foco principal é despertar o interesse e prazer pelo mar em 
todas as suas possibilidades. As disputas e competições virão 
mais tarde, e naturalmente, para aqueles que se dedicarem e 
decidirem esse caminho. 
 A inclusão das atividades náuticas como esporte nas 
escolas já é uma realidade em algumas instituições de ensino 
pré-escolar e primário, ainda que incipiente, todavia me pa-

rece fundamental insistir nesse caminho. Gostaria e pretendo 
estimular este intercâmbio com escolas onde os nossos filhos e 
netos já estudam. Desta forma continuaremos contando com 
o apoio e incentivo da atual Comodoria nos investimentos 
necessários a este desafio.
 É muito importante despertar o interesse em crian-
ças, que por sua vez, trarão seus responsáveis e familiares para 
a nossa convivência no clube, e não são poucos os casos de 
sucesso em que os pais motivados pelos filhos, tornaram-se 
sócios totalmente integrados ao nosso esporte no ICRJ. 
 Devemos pensar a EDN de hoje, e do futuro, de 
acordo com a afirmação gravada em nossa secretaria: 
“A missão de divulgar as atividades náuticas, como um grande 
e promissor celeiro não mais de pessoas somente dedicadas e 
apaixonadas pelo mar, mas como um veículo importante para 
a formação de indivíduos conscientes das suas responsabilida-
des, maduros, éticos, que em qualquer das atividades e pro-
fissões que assumirem no futuro vão levar consigo as noções 
básicas de respeito ao meio ambiente, organização, consciên-
cia dos limites, tolerância nas relações entre pessoas, seriedade 
e responsabilidade na atividade profissional que escolherem”.
 Enfim, valores que sempre foram fundamentais são 
constantemente colocados à prova em nosso cotidiano. Seme-
lhante às regatas e campeonatos de pesca onde a observância 
às regras, condições meteorológicas, correntes, marés influem 
na decisão correta para obtenção dos melhores resultados, 
gostaríamos que a EDN influenciasse de maneira positiva a 
vida dos nossos futuros velejadores. 

ESCOLA DE FUTUROS 

CAMPEÕES

Washington Bianchi em discurso na cerimônia de formatura dos cursos 
oferecidos pela EDN

Formatura
Por Washington Bianchi, Diretor da Escola de Desportos Náuticos

Edn &
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1º colocado  Antonio Riter Pondé, 2º  colocado Frederico Tavares e 3º co-
locado  Guido Melo Rezende com o Paraninfo Dioclecio Dantas de Araujo 

Filho e o Patrono Contra-Almirante Newton de Almeida Costa Neto

1º colocado Eduardo Costa Snel Correa, 2º colocado Bernardo Alqueres 
Temke e 3º colocado  Bernardo Mourão Menezes Pires com o Contra-

-Comodoro Vicente Arruda e o Patrono da Turma 86

Orador da Turma 86 Bernardo Alqueres Temke e os integran-
tes da mesa de cerimônia .

Valentina Brito Low-Beer entregando a lembrança ao 
Paraninfo Dioclecio Dantas de Araujo Filho

 Mais turmas se formaram pelos cursos ofereci-
dos pela EDN nos dias 18 e 19 de junho. No sábado, 
dia 18, os alunos dos cursos de Laser, Dingue e Wind-
surf estiveram em cerimônia realizada no Hangar 1 para 
a entrega dos diplomas.
 No domingo, a cerimônia aconteceu em fren-
te ao Cais da Bandeira com a presença do Diretor da 
EDN Washington Bianchi, Vice-Comodoro Dioclecio 
Dantas de Araujo Filho como Paraninfo da Turma 86, 
Contra-Comodoro Vicente Arruda e do Contra-Almi-
rante Newton de Almeida Costa Neto (Comandante da 
Escola Naval) como Patrono da Turma 86 integrando a 
mesa diretora da solenidade, que contou com a partici-
pação especial da Banda do 1º Distrito Naval.
 Ao todo, foram entregues 132 certificados entre 
os diversos cursos oferecidos pela EDN. Confira abaixo 
os três primeiros colocados na regata final do nível II da 
Turma 86 de Optimist que formou 24 velejadores:

Nível II (Turma da sexta-feira)

FEMININO                                           
1º -  Giovanna Guedes Adler                          
2º -  Julia Fontes  Barbosa Blyth
3º -  Maria Luiza Novotny Moreira

MASCULINO
1º - Eduardo Costa Snel Correa
2º - Bernardo Alqueres Temke
 3º - Bernardo Mourão Menezes Pires 

Nível II – (Turma do Sábado)

FEMININO                                      
1º  - Julia Afonso Addum 
2º  - Gabriela Zimmer
3º - Laura Coutinho Alves                               
          
MASCULINO
1º  -  Antonio Riter Pondé
2º  - Frederico Tavares
3º - Guido Melo Rezende

Edn &

A FORMATURA
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CURSOS
VELA: Início das aulas 13 de Agosto 2016.
Optimist (8 a 14 anos);
Laser/Dingue (a partir de 14 anos); 
420 (depois de ter passado pelos níveis de Laser/Dingue); 
Windsurf (a partir de 10 anos); 

INICIAÇÃO À PRATICA DA VELA: 
Fundamental (3 a 5 anos); 
Iniciação à vela (6 a 7 anos, depois de ter passado 
pelo nível fundamental); 

NAVEGAÇÃO: 
Motonauta
Arrais Amador 
Mestre Amador 
Capitão Amador 
GPS 

RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE AMADOR JUN-
TO A CPRJ PARA SÓCIOS: Abrange Veleiro Amador, 
Arrais Amador, Mestre Amador e Capitão Amador.

PISCINA:
Natação Infantil na parte da manhã – Idade (3 a 12 anos);
Natação Infantil na parte da tarde – Idade: (4 a 14 anos);
Nado Sincronizado na parte da manhã – Idade (6 a 12 anos).

Vem remar!
Pacotes com aulas de Stand Up – Paddle.

Mente Sã – Corpo São.
Aulas de Yoga

 Finalmente che-
gou o mês das férias 
escolares! Ainda restam 
algumas vagas para a 
Colônia de Férias da 
EDN que oferece pro-
gramação específica 
para crianças entre 4 e 
13 anos. 
 Esta edição terá 
a Olimpíada do Rio 
como tema e muitos es-
portes olímpicos para a 
garotada suar a camisa. 
As atividades vão de 9 
a 12 de agosto. Procure 
a EDN para obter mais 
detalhes.

ÚLTIMA CHAMADA

Abertas as inscrições para os cursos de Vela para o 2º Semestre de 2016!

Tradição que vem de longe. Em agosto de 1976, 
mais de vinte alunos se formavam na Turma 07 
do Curso de Iniciação Náutica promovido pela 
Escolinha de Vela do Clube. Nos mesmos mol-
des atuais praticados pela EDN, naquela época, 
os alunos já participavam de uma regata como 
“prova final” antes de completar o curso.40

ANOS

HÁ COLÔNIA 
DE FÉRIAS

Edn &

Técnica Bibi Lordes entregando troféu a um dos fomandos. Ao fundo, estão 
o Comodoro Chafik Elias Saade e Vice-Comodoro Alberto Ravazzano
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 A Regata Ele & Ela para as classes Snipe, Star, 
Dingue, J70, Ranger 22, HPE e Oceano foi realizada em 
11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, com mui-
tos casais dividindo a mesma velejada.
 Entre as sete classes participantes, tivemos 47 
barcos competindo. Na HPE, as duas embarcações classi-
ficadas foram timoneados por mulheres - Claudia Swan e 
Lilian Fiedler. A Classe Oceano foi dividida em três cate-
gorias, de acordo com o tamanho dos barcos: Cat. 1 – até 
26,99 pés, Cat. 2 – de 27 a 30,99 pés e Cat. 3 – de 31 a 
40,99 pés.
 Das duplas representantes do ICRJ, Guilherme e 
Verônica Pereira venceram na Dingue; Eduardo Gomen-
soro e Vanessa  Aleksandrowicz foram os primeiros na 
Ranger 22 e Lars e Renata Grael ficaram em 1º lugar na 
Star. Já entre os barcos de Oceano, o barco Cauê venceu 
na Categoria 1; o Lady Milla ganhou na Categoria 2 e a 
embarcação Dacha foi o vitorioso na Categoria 3.
 Após a Regata, a premiação aconteceu no Salão 
Nobre em clima bem descontraído ao som de DJ e sor-
teio de diversos brindes.

ELE
ELA

&
Dingue - 1º Lugar - Guilherme e Verônica Pereira

Ranger 22 - 1º Lugar - Eduardo Gomensoro e Vanessa Aleksandrowicz

Star - 1º Lugar - Lars e Renata Grael

Oceano - Cat 3 - 1º lugar - Dacha - Sérgio  e Sandra Goretkin

Oceano - Cat 1 - 2º lugar - Caue - José Augusto Luderitz Dias e Muriel Dias



16 Vela &

 Foi realizado na subsede de 
Cabo Frio, conhecida entre os vele-
jadores pelos seus ventos fortes e água 
gelada, o Campeonato Hemisfério 
Oriental da classe Snipe durante os 
dias 20 a 26 de junho. Em números, 
tivemos: 37 barcos inscritos de sete 
países correndo oito regatas em seis 
dias de evento.
 No primeiro e no último 
dia, as regatas foram canceladas pela 
Comissão devido aos ventos fracos e 
muito rondados na raia da praia do 
Forte. No segundo dia, as condições 
melhoraram e duas regatas foram dis-
putadas e no terceiro dia, foram cor-
ridas três regatas. Com isso, o cam-
peonato finalizou com oito das dez 
regatas previstas em regulamento.
 Com a falta de regatas no úl-
timo dia, a súmula do dia anterior se 
manteve definindo assim os campe-
ões. O título ficou com a dupla equa-
toriana formada por Edgar Diminich 
e Jaime Santos. Rafael Gagliotti e 
Henrique Wisniewski (ICS), ficaram 
com o vice-campeonato e os gaúchos 
Xandi Paradeda e Gabriel Kieling 
(CDJ) foram terceiros gerais. Felipe 

Sabino e Leonardo Lombardi (RYC/
ICRJ) ficaram em quarto lugar, so-
mente por critérios de desempate, 
pois finalizaram com os mesmos 39 
pontos dos gaúchos. Os argentinos 
Luis Soubie e Diego Lipszyc fecha-
ram o Top5.
  Para a canadense Gweneth 
Crook, Comodora da classe Snipe, o 
campeonato foi muito bom. “Como 
sempre, a organização do ICRJ foi ex-
celente e o lugar escolhido não pode-
ria ser melhor. Cabo Frio é um lugar 
lindíssimo e uma excelente raia para 

a prática da vela. Por isso voltamos 
a disputar um evento internacional 
desta magnitude aqui e certamente 
iremos voltar a ter campeonatos de 
alto nível da classe nestas águas”, fri-
sou a dirigente máxima do Snipe in-
ternacional.
 Após tantos dias de compe-
tição, o evento internacional mais 
importante da classe Snipe em 2016 
chegou ao fim com a cerimônia de 
premiação com entrega da Taça aos 
equatorianos, sorteio de brindes e 
muita animação.

Campeonato Hemisfério Oriental de Snipe

CAMPEONATO HEMISFÉRIO ORIENTAL
DE SNIPE EM CABO FRIO

 De 17 a 19 de junho foi realizado o Campe-
onato Leste Brasileiro da classe Snipe na Subsede de 
Cabo Frio. Foram 30 barcos inscritos, com duplas se 
revezando na primeira colocação durante os três dias 
nas cinco regatas realizadas. 
 Ao final do campeonato, a dupla paulista 
Rafael Glagliotti e Henrique Wisneiwski foi a gran-
de campeã. O 2º lugar ficou com os baianos Felipe 
Cunha e Mateus Gonçalves e, em 3º lugar, Nicholas 
Grael e Douglas Gomm representando o ICRJ/RYC.

1º Rafael Gagliotti Henrique Wisniewski ICS
2º Felipe Cunha Mateus Gonçalves YCB
3º Nicholas Grael Douglas Gomm ICRJ/RYC
4º Luiz Felipe Adler Caneppa Dante Valdetaro Bianchi ICRJ
5º Ralph Rosa Alfredo Rovere YCB
6º Helio Lyra de Aquino Junior Alexandre Muto ICRJ
7º Ricardo Vilas-Boas Rezende Manoel Viana Martins ICAJU
8º Rafael Martins Juliana Duque YCB
9º José Roberto de Jesus Otavio Cardoso GVI
10º Breno Bianchi Flavio Castro ICRJ

Relação dos 10 primeiros:
Leste Brasileiro de Snipe
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 A Regata Enrique Palmer para a classe Star 
aconteceu no primeiro sábado de junho, dia 4, 
com oito barcos participantes. Apesar de cinzento, 
o dia estava com excelentes condições de vento. 
O percurso realizado foi o tradicional: largada do 
Morro da Viúva, montagem de boia no ICB e che-
gada na piscina de barcos do ICRJ. 
 Já no domingo, a Regata Carlos Sansoldo 
colocou sete barcos na água. Contudo somente 
um completou o percurso devido à falta de ven-
to. Cabe ressaltar a persistência do velejador Ser-
gio Goretkin e seu proeiro Augusto Gonçalves na 
conclusão da velejada neste dia.

1 Lars Grael Samuel Gonçalves ICRJ
2 Alessandro Pascolato Henry Boening ICRJ
3 Carlos Dohnert Gustavo Kunze ICRJ

1 Sérgio Goretkin Augusto Gonçalves ICRJ

Enrique Palmer – Classe Star

Carlos Sansoldo – Classe Star

REGATA ENRIQUE PALMER 
COPA CARLOS SANSOLDO

J70 na água
 Já nos dias 18 e 19 de junho o ICRJ reali-
zou a Regata Enrique Palmer e a Copa Carlos San-
soldo para a classe J70 com organização da própria 
flotilha. Das oito regatas corridas nestes dois dias, 
a primeira valeu para a pontuação da Enrique Pal-
mer e o acumulado para a Copa Carlos Sansoldo. 
Estas duas competições serviram como preparação 
para o mundial da classe que será realizada em se-
tembro. Confira abaixo a classificação final:

BARCO TIMONEIRO TRIPULAÇÃO CLUBE
1 Cloud Nine Phil Hegler Bruno Ostorff / Cadu Brandão / Curuca ICRJ
2 Caruru/Manda-Chuva Mauricio Santa Cruz Mario Garcia / André Double / Marcelo Pero ICRJ
3 Caue José Paulo Barcelos ICRJ

Enrique Palmer – J70

BARCO TIMONEIRO TRIPULAÇÃO CLUBE
1 Caruru/Manda-Chuva Mauricio Santa Cruz Mario Garcia / André Double / Marcelo Pero ICRJ
2 Cloud Nine Phil Hegler Bruno Ostorff / Cadu Brandão / Curuca ICRJ
3 Caue José Paulo Barcelos ICRJ

Carlos Sansoldo – J70

Regata Enrique Palmer - Classe Star Sergio Goretkin e Augusto Golçalves
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fredie-urcaimoveis.com.br - e-mail: fredieurca@uol.com.br - cel: 99987-6712 - tel: 2295-3059

A Urca é um dos bairros mais bucólicos, tranquilos e seguros para se viver e fica muito melhor quando 
você pode aproveitar ainda mais o seu clube. Descubra as melhores casas, apartamentos e coberturas 
deste paraíso. É só falar com o Fredie. 

More na Urca e aproveite 
ainda mais o seu clube.

Anuncio Fredie Finalizado.indd   1 06/07/16   15:46

Vela &

 Com participação de Tor-
ben Grael, Coordenador Técnico 
da Equipe Brasileira de Vela para 
os Jogos Rio 2016, a Confederação 
Brasileira de Vela (CBVela) realizou 
nos dias 04 e 05 de junho a Clíni-
ca Energisa de Vela Jovem, no ICRJ 
com o apoio da Diretoria de Vela. 
 Durante os dois dias de even-
to, cerca de 40 atletas com menos 
de 18 anos puderam experimentar 
barcos das classes Laser Radial, 420 
e 29er. O evento contou com apoio 
do Grupo Energisa, parceiro oficial 
e patrocinador oficial da Vela Jovem 
e foi mais uma etapa na preparação 
dos atletas para a disputa da Copa 
da Juventude, que acontecerá entre 
os dias 10 e 14 de outubro. 

TORBEN GRAEL PARTICIPA DA 
CLÍNICA ENERGISA DE VELA JOVEM

VELA - AGOSTO 2016

Data Regata Classes
26 Regata Almirante Monnerat Oceano

Velejador dono de 
cinco medalhas 
olímpicas 
conversou com 
os jovens atletas 
e foi para a água 
acompanhar 
o treinamento
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deste paraíso. É só falar com o Fredie. 
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 No dia 10 de julho o Grupo Master de Nata-
ção do Iate Clube do Rio de Janeiro realizou o I Re-
vezamento de Inverno de Natação. As equipes, com 
participantes, tinham que nadar 360m em tempo 
predefinido por eles antes do início da prova. 
 O último integrante a pular na piscina sem-
pre era o que tinha maior responsabilidade: depen-
dendo do tempo de seus parceiros de equipe, ele de-
veria nadar mais rápido ou mais lento para poder 
manter o tempo estipulado. 
 Segundo Priscila Gjorup, isso rendeu várias 
brincadeiras entre eles “os atletas estavam num espi-
rito muito alegre dando nomes engraçadíssimos uns 
aos outros - Old Boys, para os mais velhos, Rubinho 
Barrichello, Ayrton Senna, Preguiça, entre outros”.
 Os participantes puderam degustar um belo 
café da manhã e, no final, ainda teve sorteio de brin-
des para os participantes. 

I Revezamento de Inverno
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PEGANDO FOGO
DIA: 05/08 
SEXTA
ELENCO: Bradley 
Cooper, Sienna 
Miller, Daniel 
Brühl, 2015 (EUA), 
103min - Comédia 
Dramática (12anos).

O chefe de cozinha Adam Jones já foi um 
dos mais respeitados de Paris. O seu envol-
vimento com álcool e drogas fez com que 
sua carreira fosse por água abaixo. Após um 
período de isolamento em Nova Orleans, ele 
parte para Londres disposto a recomeçar sua 
carreira e conquistar a tão sonhada ``tercei-
ra estrela´´ no badalado ``Guia Michelin de 
Restaurantes´´. Para tanto ele conta com a 
ajuda de Tony, que gerencia um restaurante 
na capital britânica e vai recrutar uma equipe 
de famosos chefes de cozinha pelo mundo. 
Mais uma bela atuação do vencedor Oscar 
Bradley Cooper.

UM HOMEM 
ENTRE GIGANTES
DIA: 06/08 
SÁBADO
ELENCO: Will 
Smith, Alec Bal-
dwin, Albert Brooks, 
2015(EUA), 
2016(Inglaterra, 
EUA, Austrá-
lia), 120min - 
Drama(12anos).

Dr. Bennet Omalu, neuropatologista forense, 
diagnostica um severo trauma cerebral em um 
jogador de futebol americano. Investigando o 
assunto, descobre se tratar de um mal comum 
entre os profissionais do esporte. A descoberta 
gera nos bastidores muita preocupação entre 
atletas e expõe os reais interesses políticos, cul-
turais e corporativos criados em torno da Liga 
Nacional de Futebol (NFL). 

CRIME 
PASSIONAL
DIA: 07/08 
DOMINGO
ELENCO: William 
Hurt, Sean Penn, 
Evelyn Dignam, 
1997 (EUA), 109 
min, Drama/ Suspen-
se (14 anos).

Três mulheres, três vitimas. Quem seria o cul-
pado? Uma mulher é encontrada morta, um 
suposto suicídio. Durante as investigações, 
o marido dela é tido como quem motivou a 
morte. Então, a polícia descobre que há um 
histórico de violência no passado do dele – 
suas duas ex-esposas também tentaram tirar 
a própria vida, sendo que uma delas teve su-
cesso. A primeira, Hedda, escapou da mor-
te, mas está presa a uma cadeira de rodas. O 
principal investigador do caso, o promotor 
K.D. Dietrickson, está intrigado com a situa-
ção e tenta encontrar uma forma de acusar o 
marido pela morte da última mulher. Então, 
K.D. resolve colocar Hedda como testemu-
nha e um jogo de perguntas e respostas tem 
início, revelando sentimentos e fatos até en-
tão desconhecidos para todos. 

APENAS 
UMA CHANCE
DIA: 12/08 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: James 
Corden, Alexandra 
Roach, Julie Walters, 
2014(EUA, Inglater-
ra), 104min - Bio-
grafia, Comédia , 
Drama(12anos). 

Baseado na vida de Paul Potts, um tímido 
menino que trabalha como balconista du-
rante o dia e como cantor de ópera amador 
durante a noite. Ele se torna um fenômeno 
depois de ser escolhido  - e vencer - um realli-
ty show na Grã-Bretanha.

Uma história real de Paul Potts . Engraçado, 
sensível . Faz a gente pensar e sonhar que com 
dedicação e persistência tudo é possível. 

 

HORAS 
DECISIVAS
DIA: 14/08 
DOMINGO
ELENCO:

Em 1952, uma gran-
de nevasca leva uma 
plataforma de petró-
leo a se rachar, lançan-
do 84 tripulantes ao 

mar. Enquanto a tempestade dificulta a so-
brevivência do grupo, uma equipe de guardas 
costeiros tenta resgatar as vítimas.
“É a extraordinária história real do maior res-
gate feito por um pequeno barco salva-vidas 
da história da Guarda Norte-Americana.

O ENCONTRO
DIA: 19/08 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Richard 
Gere, Jena Malo-
ne, Ben Vereen, 
2016(EUA), 120min 
– Drama (12anos).

Nas ruas de Nova 
York, vive George 

que está doente e sem ter para onde ir. Ele 
se sente sufocado pela cidade e então decide 
se refugiar no maior abrigo de Manhattan, 
o Hospital Bellevue. Mesmo assim, ainda 
sentindo-se perdido em meio a um ambien-
te hostil e movimentado, ele conhece Dixon 
que vai se tornar um grande amigo. Entretan-
to, o que ele realmente quer é reatar a relação 
com sua filha distante, Maggie.

PROGRAMAÇÃO DE AGOSTO
Sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcellos

Cinema &

*Sujeita a alterações

Sábado 13/08 não terá 
sessão devido a evento.

*
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DEBI & LOIDE 2
DIA: 28/08 
DOMINGO
ELENCO: Jim Car-
rey, Jeff Daniels, Rob 
Riggle, 2014(EUA), 
109min – Comédia 
(12anos).

Eles continuam os mesmos: engraçados, di-
vertidos e ainda mais debilóides. Vinte anos 
após a sua última aventura, os bem-intencio-
nados, porém não muito espertos, melhores 
amigos Harry Dunne e Lloyd Christmas 
partem em busca da filha perdida de Harry, 
enquanto Lloyd tenta conquistar a sua mais 
nova paixão. No caminho, eles reencontram 
diversos personagens do passado e precisam 
aprender a lidar com responsabilidades, coi-
sa que nunca fizeram até então. Os irmãos 
Bobby e Peter Farrelly assinam novamente a 
direção do filme, retomando a história de um 
de seus maiores sucessos.

O FIO 
DE ARIANE
DIA: 26/08 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Ariane 
Ascaride, Jacques 
Boudet, Jean-
-Pierre Darroussin, 
2016(França), 
96min - Comédia 
Dramática (14anos).

Ariane é uma mulher de meia-idade, e está 
mais solitária do que nunca em sua linda 
casa. É seu aniversário e as velas do bolo estão 
acesas sobre a mesa, mas todos os seus entes 
queridos lhe enviaram um pedido de descul-
pas – pois eles não poderiam chegar para a 
festa. Chateada, ela pega um táxi  em direção 
a Marselha linda cidade francesa, para explo-
rar novos ares, fazer novos amigos e até quem 
sabe conhecer um grande amor.

MÁ CONDUTA
DIA: 27/08 
SÁBADO
ELENCO: Josh 
Duhamel, An-
thony Hopkins, Al 
Pacino, 2016(EUA), 
106min - Suspense, 
Policial (14anos).

Pela primeira vez os vencedores do Oscar, Al 
Pacino e Oscar Anthony Hopkins, estrelam 
juntos este intenso filme de suspense. Um 
ambicioso advogado  se envolve em uma fer-
renha disputa entre um corrupto executivo 
da indústria farmacêutica  e seu principal só-
cio. Quando o caso toma um caminho mor-
tal, ele precisa descobrir a verdade antes que 
acabe perdendo tudo.

ROCK EM CABUL
DIA: 20/08 
SÁBADO
ELENCO: Bill 
Murray, Zooey 
Deschanel, Bruce 
Willis, 2016(EUA), 
107min – Comédia 
(12anos).

Richie Vance é um empresário decadente que 
vive de explorar pessoas sem talento e que so-
nham se tornar grandes astros. Um dia, du-
rante a apresentação de Ronnie, uma de suas 
clientes, ela recebe dele a proposta de levá-la 
para fazer um show para as tropas americanas 
localizadas no Afeganistão. De olho no lado 
financeiro, Richie não pensa duas vezes an-
tes de aceitar. Só que, ao chegar, ela entra em 
pânico e decide abandonar tudo! Com isto, 
Richie se vê sem dinheiro, sem passaporte, 
sem amigos e sem saber o que fazer em pleno 
Afeganistão em guerra.

PARA O QUE 
DER E VIER
DIA: 21/08 
DOMINGO
ELENCO: Owen 
Wilson, Zach 
Galifianakis, Amy 
Poehler, 2015(EUA), 
112min - Comédia 
Dramática (12anos).

Dois amigos na faixa dos trinta anos de 
idade, um apresentador de programa de 
meteorologia e o outro simplesmente um 
desempregado que só pensa em fugir das res-
ponsabilidades da vida de adulto. Esta rotina 
se transformará quando o pai de um deles 
morre, deixando apenas para o seu filho uma 
loja, uma casa no campo, propriedades e mi-
lhões de dólares. Sua irmã, abandonada será 
levada a loucura. 

Cinema &
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 Dia dos pais chegando e o famoso 
churrasco na piscina do Iate Clube tam-
bém! No dia 14 deste mês teremos uma 
edição especial para comemorar com toda 
a sua família em seu clube.
 As reservas devem ser feitas dire-
tamente no restaurante do clube. O va-
lor é de R$ 100,00 por pessoa. A partir 
das 12h, já estará disponível uma seleção 
especial de carnes, buffet de acompanha-
mentos e bebidas como água, refrigerante 
e chopp inclusos. 

DIA DOS PAIS

 No dia 2 de 
julho foi inaugurado 
o poço de águas pro-
fundas na subsede de 
Angra dos Reis proje-
tado pelo associado e 
geólogo Egmont Ca-
pucci com supervisão 
da Diretoria de Ma-
nutenção do ICRJ.
 E s t i v e r a m 
presentes na ocasião 
o Comodoro Paulo 
Fabiano, o Diretor 
de Manutenção José 
Luiz Pontes, o Con-
selheiro Consultor 
Jorge Carneiro, Dire-
tor Adjunto da Sub-
sede de Angra dos 
Reis Antônio Ferreira 

NOVO POÇO EM ANGRA

de Carvalho e o sócio homenageado Egmont Capucci.
 Este poço visa atender à demanda da subsede 
com abastecimento de água de excelente qualidade e 
própria para consumo, com vazão constante durante os 
próximos 50 anos com 2.000 litros/hora.

 Solicitamos a todos os 
sócios que possuem box no ICRJ 
que, antes de iniciar qualquer 
tipo de obra em sua unidade, 
compareçam à Diretoria de Sede 
para tomar conhecimento do 
regulamento em vigor, pois existe 
um formulário de informações que 
deve ser preenchido antes de iniciar 
qualquer movimento de obra. 
 Inclusive, nossos vigilantes e 
porteiros estão instruídos a impedir 
o acesso de pessoas não credenciadas 
previamente para este fim. O 
descumprimento dos horários e 
demais detalhes que regulam o 
assunto ensejará em notificação ao 
proprietário e a imputação de “falta 
grave” ao empregado de plantão na 
portaria. 

Colabore com seu Iate Clube!!!

OBRAS NOS BOXES

Diretor de Manutenção José Luiz Pontes, Comodoro Paulo Fabiano 
Ferreira e Egmont Capucci

MANUTENÇÃO
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