Janeiro 2022 | nº 101

ANTIGUA

CAMPEÃ DO 59º TORNEIO
DE PEIXES DE BICO
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FIQUE POR DENTRO
Na capa desta edição, um registro da
equipe Antigua, do Comandante Nilo Cottini. O
grupo venceu o 59º Torneio de Peixes de Bico,
realizado em 4 etapas disputadíssimas entre o
final de novembro e meados de dezembro de
2021. Conjuntamente ao Torneio de Bico, foi realizado o 20º Torneio de Peixes de Oceano, que
sagrou a equipe Fish Finder, comandada por
Diego Santiago, como campeã.
No período, a Pesca também realizou
uma etapa do Torneio de Pesca de Cais em homenagem a Emídio Sacco, e o torneio de Caça
Submarina, comemorando o 101º aniversário
do clube.
Na Vela, o barco To Nessa conquistou o
pentacampeonato brasileiro da classe J70 “em
casa”. O ICRJ também sediou o Brasileiro de
Finn, a Taça Paulo Santos para a classe Snipe e
os tradicionais VII Distrito e Taça Royal Thames
da classe Star.
Para a classe Optimist, o ano de 2021 terminou muito bem. No mês de dezembro a Flo-

tilha Zé Carioca conquistou o título Estadual por
equipes, confraternizou no Bar dos Pinguins e
viajou para a subsede de Cabo Frio. A presença
da FZC por uns dias em Cabo Frio teve o objetivo de intensificar os treinos para o 50º Campeonato Brasileiro.
E por falar em Cabo Frio, veja neste
exemplar como está a subsede do ICRJ na Costa do Sol. O local oferece hospedagem, opções
para lazer, descanso e restaurante próprio na
melhor área da cidade.
Na editoria Social, saiba como foram os
últimos eventos acontecidos na sede. Foram
realizados o Festival Árabe, a inauguração do
espaço que homenageia o Superintendente Albérico de Arruda, o Natal Infantil, o almoço da
Marinha do Brasil e o Coquetel do Conselho.

Boa leitura!
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FESTIVAL ÁRABE ANIMA SÓCIOS E CONVIDADOS
Na noite de 24 de novembro, aconteceu
o Festival Árabe produzido pelo restaurante
do clube. Com o intuito de aproximar sócios
e convidados da cultura do oriente médio,
o evento apresentou um menu de comidas
típicas, música árabe e dança do ventre.
No menu, os pratos mais tradicionais
como tabule, homus tahine, couscous
marroquino, kibe, babaganoush, esfirras, falafel,
kafta e kebab não faltaram. As sobremesas
ataife, namura, malabie e tantas outras fizeram
sucesso. Além do menu farto, uma carta de
vinhos foi elaborada pelo sommelier da casa
especialmente para o evento.
A interação entre os artistas e o público
marcou o festival com shows acompanhados
de muitos aplausos e fotos. Para os que não
participaram, vale lembrar que os próximos
festivais do restaurante ainda não têm data
marcada, mas são divulgados e promovidos
regularmente sempre por um preço único
para saborear entradas, pratos principais e
sobremesas temáticas.

Música ao vivo e dança do ventre
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ESPAÇO SUPERINTENDENTE ALBÉRICO DE ARRUDA
É INAUGURADO NO BAR DOS PINGUINS

Uma homenagem ao Superintendente
Albérico de Arruda foi inaugurada, na tarde de 6
de dezembro, no Bar dos Pinguins. Parte do espaço usado pelos sócios do ICRJ para confraternizações e churrascos leva, desde então, o nome
de Albérico, o colaborador mais antigo do clube
até hoje, que veio a falecer em abril de 2021.
Na ocasião, o Comodoro Vicente Arruda
recebeu Carmen Murat, viúva do homenageado, para uma cerimônia simbólica da retirada
da faixa da placa com o nome do espaço. “Fiquei
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muito feliz com a homenagem e tenho certeza
que o Albérico ficaria feliz e emocionado também”, disse Carmen. Os demais membros da
Comodoria, alguns conselheiros, diretores e colaboradores também participaram do evento.
Albérico de Arruda se dedicou ao ICRJ por
50 anos e seu vasto conhecimento sobre o clube,
cuidado e proximidade com o quadro social eram
suas maiores características. Nas horas vagas, o
paranaense também gostava de apreciar um
bom vinho e fazer churrasco para os amigos.

Comodoria recebe Carmen Murat

11/01/2022 16:02:43

CHEGADA DO PAPAI NOEL
É ATRAÇÃO PRINCIPAL DO NATAL INFANTIL

O Circo Popeye, localizado no parquinho do
ICRJ, recebeu o Natal Infantil promovido pelo clube na
tarde de 12 de dezembro. No
evento, animações e oficinas
guiadas por profissionais,
brinquedos infláveis, piscina
de bolinhas e a chegada do
Papai Noel fizeram a alegria
das crianças.
Não só a garotada,
mas todas as famílias presentes curtiram o carrinho com
distribuição de pipoca e algodão doce, além da oportunidade de fazer uma foto com
o bom velhinho.
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ICRJ E MARINHA DO BRASIL
CELEBRAM DIA DO MARINHEIRO
No dia 16 de dezembro, foi
realizado o tradicional encontro
anual entre a Marinha do Brasil e
o ICRJ. Sempre sucedido no clube
próximo ao Dia do Marinheiro (13 de
dezembro), o evento completou 67
anos em 2021.
A celebração aconteceu com
um coquetel servido no Salão Nobre seguido de um almoço no Marlin Azul entre a Comodoria, Oficiais,
Diretores, Assessores, Conselheiros e
convidados.
Na ocasião, foi evidenciada,
nos discursos do Comodoro Vicente
Arruda e do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir
Garnier Santos, a afinidade compartilhada entre as entidades através do
mar e a permanente colaboração de
longa data nos desportos náuticos
e na segurança naval. Em agradecimento pela parceria, os Senhores
também trocaram lembranças em
nome das instituições.

Comodoro Vicente Arruda e Comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Almir Garnier Santos em troca de lembranças.
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COQUETEL DO CONSELHO: MENU SABOROSO
E MÚSICA AO VIVO MARCAM EVENTO
Na noite de 17 de dezembro, os membros do Conselho Deliberativo se reuniram no
Salão Nobre em um dos eventos anuais mais
tradicionais do ICRJ, o Coquetel do Conselho.
Na ocasião, o órgão composto por Conselheiros Natos, Eleitos e Consultores celebraram o encerramento de mais um ano de dedicação aos processos decisórios do clube.
Além dos conselheiros, Comodoria e
convidados estiveram presentes na confraternização, que proporcionou a todos um agradável
encontro com menu de aperitivos produzidos
pelo restaurante e música ao vivo.
Presidente Hélio Lyra de Aquino Júnior e o Vice-Presidente
Carlos Eduardo Wright Domingues em discurso
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CURSOS DA ESCOLA DE DESPORTOS NÁUTICOS
Oceano: FAST230 Nível I

Monte sua turma com no mínimo de 3 e máximo de 4 alunos e venha navegar.
12, 13, 19 e 20 de fevereiro.

Inscrições abertas para sócios
(terça a domingo, manhã ou tarde consulte a disponibilidade de vagas) )
Iniciação Náutica – mínimo de 5 alunos
Optimist – mínimo de 5 alunos
Dingue – mínimo de 3 alunos
.

Cursos de Navegação

(consultar disponibilidade)
Arrais; Mestre; Capitão Amador; Previsão do
Tempo; Navegação básica e eletrônica; GPS.
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Natação Infantil

(consulte a disponibilidade de vagas)
Manhã ou tarde, de terça a sexta-feira
Idade: 6 meses a 14 anos.
Professor Gabriel Vasconcellos.

Hyowa
A evolução da hidroginástica
Terças e quintas ou quartas e sextas-feiras.

Yoga: mente sã, corpo são!

Turmas às sextas-feiras nos horários de 07h10
às 8h30, com disponibilidade de outros dias
na semana entre terças e sextas-feiras.
21 3223-7218 | edn@icrj.com.br | 21 99716-0969
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"TO NESSA" CONQUISTA PENTACAMPEONATO
BRASILEIRO DA CLASSE J70

To Nessa (ICRJ) - Equipe vencedora do estadual, que é também a atual campeã brasileira da classe

1º lugar - To Nessa - Comandante Renato Cunha e tripulação formada por Kadja Brandão, Marco Grael e Jorge Zarif.
À esquerda, o Contra-Comodoro José Roberto Braile

A equipe To Nessa se tornou pentacampeã brasileira da classe J70. O título foi conquistado em 28 de novembro, no ICRJ, após a vitória da última regata do campeonato. Ao total, 6
barcos do clube duelaram em 12 regatas barla-sota de alto nível técnico.
As disputas foram tão acirradas, que o
campeonato só foi decidido mesmo no quarto
dia, nos últimos metros da regata final. “A J70
tem sempre um altíssimo nível com velejadores
olímpicos e campeões mundiais. Em cada brasileiro tivemos uma tripulação diferente, então
tem muita gente boa que vem para contribuir
com a vitória”, disse Renato Cunha, comandante do To Nessa.
Para a proeira Kadja Brandão, que esteve na disputa dos 5 títulos, “é um privilégio velejar com grandes velejadores na tripulação, além
do meu próprio marido, o Renato, eu aprendo
muito com cada um deles”.
A equipe Highlanders, comandada por
Selmo Nissenbaum, foi a vice-campeã após o
desempate com a To Nessa (34 p.p.). O terceiro
lugar ficou com a Mindset, de Ralph Rosa, por
apenas um ponto do título (33 p.p.).
Os três primeiros colocados do VIII Campeonato Brasileiro da classe J70 foram premiados em cerimônia realizada no Bar dos Pinguins,
algumas horas após a definição da súmula.
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2º lugar - Highlanders - Comandante Selmo Nissenbaum e
tripulação formada por Henrique Haddad, Gabriel Borges,
João Bulhões e Marina. À direita, a Conselheira Lélia Winckler

Mindset - 3º lugar - Comandante Ralph Rosa e tripulação
formada por Julio Falcão, Guilherme Hamelmann e Alfredo
Rovere
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FLOTILHA ZÉ CARIOCA ENCERRA 2021
COM TÍTULO ESTADUAL POR EQUIPES
A Zé Carioca, flotilha da classe Optimist
do ICRJ, encerrou mais um ano com chave de
ouro. No último campeonato de 2021, sediado
pelo clube em 3 de dezembro, valendo o troféu
do estadual por equipes, o pódio foi triplo para a
FZC. Essa foi a 16ª vez consecutiva que representantes da flotilha conquistaram o título.
Ao total, 8 equipes participaram da competição que recebeu também representantes
dos clubes CC, CNP e CNC. O pódio foi formado
respectivamente pelas equipes ICRJ 1, dos velejadores Zion Brandão, Arthur Back, Felipe Vicente e Ricardo Backheuser; equipe ICRJ 3, formada por Gabriela Paixão, Joana Freitas, Maria

Brum e Laura Neves; e ICRJ 2, de João Marcelo
Barbosa, Manuela Velloso, Sophia Ostoff e Eduardo Backheuser.
A cerimônia de premiação do Campeonato Estadual por equipes aconteceu na pérgula da piscina. Na ocasião, foram entregues
também os prêmios de todas as regatas realizadas pelo ICRJ para a classe Optimist no ano e os
troféus individuais dos melhores colocados no
ranking da Coordenação Estadual da Optimist
Brasil (CEOT/RJ), tendo Gabriela Paixão como
campeã feminina e Zion Brandão 1º colocado
geral, entre outros premiados.
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FZC: UMA GRANDE FAMÍLIA

Confraternização anual da flotilha reúne mais de 100 pessoas
Os velejadores, familiares, técnicos e
amigos da Flotilha Zé Carioca confraternizaram
no Bar dos Pinguins, no primeiro domingo de
dezembro de 2021, em razão do final do ano.
A confraternização começou mesmo na
água com 70 atletas divididos em 8 grupos em
uma regata festiva. O evento reuniu estreantes,
veteranos e alguns velejadores que deixaram a
flotilha nos últimos dois anos.
Os vencedores levaram para casa medalhas e canecas personalizadas com o símbolo
da flotilha, que leva a imagem do seu mascote,
o personagem Zé Carioca. “Estamos finalizando
o ano com número recorde de participantes, 71
velejadores, e tudo indica que esse recorde será
batido em 2022. Disputamos os principais títulos do ano e a grande maioria com sucesso. A
FZC está cada vez maior e mais forte!”, disse o
técnico Guilherme Born.

A tarde foi encerrada com muita alegria,
churrasco e brincadeiras à beira do cais comemorando mais um ano de muitas conquistas
daqueles que representam o futuro da vela do
ICRJ e do Brasil.

DISCIPLINA E DEDICAÇÃO

FZC tem semana de treinos intensivos na subsede de Cabo Frio
Dezembro não foi só mês de título e confraternização para a Flotilha Zé Carioca. Entre os
dias 16 e 20, o grupo participou de treinos intensivos na subsede do ICRJ em Cabo Frio visando
as próximas competições.
O foco da preparação foi o Campeonato
Brasileiro da classe e a Copa Brasil de Estrean-

tes, que aconteceram em janeiro, entre os dias 6
e 17, no Cabanga Iate Clube de Pernambuco.
O timaço formado por 51 velejadores é liderado pelos técnicos Guilherme Born, Filipe “Tijo”
Novello, Júlio Sass, Marcos Andrade, José Luiz e
Caio Soares.
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CLASSES FINN, STAR E SNIPE
AGITAM O FINAL DE SEMANA

Campeões da Regata Paulo Santos com o homenageado.

O ICRJ recebeu, entre 9 e 12 de dezembro, mais de 30 barcos das classes Finn, Star e
Snipe disputando as últimas regatas de 2021.
Os dias foram ensolarados e de bons ventos na
Baía de Guanabara.
A classe Finn disputou o Campeonato
Brasileiro que, dividido em partes das regatas,
valeu para o Torneio Jorge Bruder e para a Taça
Jorge Zarif, saudando dois excepcionais velejadores da classe Finn e da vela brasileira. O velejador olímpico e campeão mundial Jorge Zarif
levou o título Brasileiro e o da Taça que leva o
próprio nome e homenageia seu pai.
Apesar da classe Finn ter saído recentemente das Olimpíadas, Zarif comentou que “é
uma classe fortíssima, que vai continuar super
animada, e nada mais especial que fazer um
Brasileiro no Rio de Janeiro”.
Para a classe Star, foi realizado o Campeonato VII Distrito nos dias 10, 11 e 12. A primeira re-

gata da série foi válida como Regata Luiz Carlos
Simão e as regatas realizadas nos dias 11 e 12 foram válidas para a Taça Royal Thames, enquanto
a Snipe disputava a Taça Paulo Santos. “Fiquei
muito surpreso e sensibilizado ao terem criado
essa Taça em minha homenagem. É um prazer
indescritível velejar na classe Snipe”, disse Paulo
Santos em entrevista ao canal Mar Brasil.
Ao término das últimas regatas do dia
12, os primeiros três colocados na classificação
geral e categorias foram premiados em cerimônia realizada no Salão Marlin Azul.
Taça Jorge Zarif - Finn
Class

Barco

Velejador

Clube

1

Al Hamed
Water Box

Jorge Zarif

ICRJ/MB

2

Kazumbi

Ricardo Santos

YCSA

3

Santa Maria

Mauricio Bueno

YCP

Class

Barco

Brasileiro de Finn

Torneio Joerg Bruder - Finn

Class

Barco

Velejador

Clube

1

Al Hamed
Water Box

Jorge Zarif

ICRJ/MB

2

Kazumbi

Ricardo Santos

YCSA

3

Pouca Cuca

Robert Rittscher

YCP

Velejador

Clube

1

Kazumbi

Ricardo Santos

YCSA

2

Pouca Cuca

Robert Rittscher

YCP

3

Al Hamed
Water Box

Jorge Zarif

ICRJ/MB
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VII Distrito - Star

Taça Royal Thames - Star

Class

Timoneiro

Proeiro

Clube

Class

Timoneiro

Proeiro

Clube

1

Henrique Haddad

Pedro Trouche

ICRJ

1

Henrique Haddad

Pedro Trouche

ICRJ

2

Antonio Moreira

Arcélio Moreira

CNC/MB

2

Admar Gonzaga Neto

Ronald Seifert

ICRJ

3

Admar Gonzaga Neto

Ronald Seifert

ICRJ

3

Antonio Moreira

Arcélio Moreira

CNC/MB

Class

Timoneiro

Proeiro

Clube

1

João Pedro S. de
Oliveira

Fernando T. Gioia

ICRJ/MB

2

Nick P. Grael

Thiago Sangineto

ICRJ/MB

3

Malcoln Scofield

Gustavo Baiano

ICRJ

Regata Luiz Carlos Simão - Star

Taça Paulo Santos - Snipe

Class

Timoneiro

Proeiro

Clube

1

Antonio Moreira

Arcélio Moreira

CNC/MB

2

Admar Gonzaga Neto

Ronald Seifert

ICRJ

3

Henrique Haddad

Pedro Trouche

ICRJ

VELEJADORAS DO ICRJ PARTICIPAM
DO 1º FESTIVAL NÁUTICO FEMININO

Fotos de José Olimpio

A primeira edição do Festival Náutico Feminino reuniu, no dia 11 de dezembro de 2021,
125 mulheres de diversos clubes em prol da importância feminina nos esportes náuticos que
tradicionalmente são mais praticados por homens, como a vela.
O evento foi organizado por Elisa Mirow,
atleta do ICRJ e uma das primeiras mulheres
a comandar uma tripulação em grandes competições nacionais como a Regata Santos-Rio.
A medalhista olímpica e coordenadora de Esportes Femininos no Comitê Olímpico do Brasil
(COB), Isabel Swan, também participou da organização.
O encontro aconteceu na Marina da Glória com veleiros, barcos, botes e canoas fazendo
um passeio pela Baía de Guanabara e ancoran-
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do na praia de Adão e Eva, em Niterói, para um
piquenique. Além de Elisa e Isabel, grandes nomes da vela nacional como a bicampeã olímpica Martine Grael e Claudia Swan, que participou
dos Jogos de 1992, estiveram presentes.

As medalhistas olímpicas Martine Grael, Isabel Swan e a
Capitã Elisa Mirow, idealizadora do evento.
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TORNEIO DE PEIXES DE BICO E PEIXES DE OCEANO
Equipes Antigua e Fish Finder são as campeãs do ano

Equipe Antigua, do Comandante Nilo Cottini, campeã do 59º Torneio de Peixes de Bico

16

O 59º Torneio de Peixes de Bico e o
20º Torneio de Peixes de oceano foram disputados simultaneamente em 4 etapas
realizadas entre as semanas dos dias 28
de novembro e 11 de dezembro. Ao total, 12
equipes participaram das competições.
Na 1ª etapa, as condições de mar e
vento foram favoráveis, mas a incidência de
peixes foi baixa. Já a 2ª etapa foi mais equilibrada, onde as 3 primeiras equipes liberaram 4 sails com desempate no horário da liberação. A 3ª etapa foi muito acirrada e sem
definição de vencedores.
Os torneios foram decididos somente na 4ª etapa, quando as primeiras equipes
se destacaram garantindo suas colocações.
Na ocasião, foi definida também a Copa
ICRJ, o tradicional “mata-mata” entre todas
as participantes vencido pela Randra.
Foram muitas horas de pescaria a 60
milhas além da costa e confraternizações ao
retornar das equipes para o hangar 3. Com
queima de fogos, as campeãs foram recebidas na chegada ao clube.
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Equipe Fish Finder, do Comandante Diego Santiago, campeã
do 20º Torneio de Peixes de Oceano
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PESCA DE CAIS HOMENAGEIA EMÍDIO SACCO

Na tarde de 4 de dezembro, foi realizado o segundo
Torneio de Pesca de Cais de 2021. A etapa levou o nome de
Emídio Sacco, grande pescador e incentivador da pesca de
cais de quem nos despedimos no mesmo ano.
Na categoria Kids, a criançada se divertiu aprendendo a pescar com o acompanhamento e supervisão
dos familiares e da Diretoria de Pesca. Na Júnior, o grande vencedor foi Leon Aronson, seguido de Maria Eduarda Murayama e Maria Fernanda Coelho.
Entre os adultos a disputa foi acirrada, mas a descontração e a amizade entre os participantes sempre
prevalecem. Na categoria Sênior, Loris Lupetina conquistou o título de campeão mais uma vez. Eduardo Elias foi
o vice e José Luis Cruz fechou o pódio em terceiro lugar.
Repetindo o feito da última edição, Raul Costa Pereira foi
o vencedor entre os Marmanjos, deixando o estreante
Rodrigo Moreira em 2º lugar e João Carlos Kasznar em 3°.
Por uma diferença de 3 pontos, Cecília Sacco venceu a multicampeã Izadora Lupetina, que vinha mantendo a hegemonia na categoria feminina. O resultado
foi emocionante e especial para Cecília e para a terceira
colocada, Renata Sacco, já que a edição levou o nome do
saudoso Emídio, respectivamente esposo e pai das pescadoras.
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Izadora Lupetina, vice-campeã; Cecília Sacco, campeã; e
Renata Sacco, 3ª colocada no ranking feminino.
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mpeã; e

TORNEIO DE CAÇA SUBMARINA
COMEMORA O 101º ANIVERSÁRIO DO ICRJ

Dupla Campeã, André Consídera e Fernando Carvalho (ICI), com o Diretor de Pesca Eliseu Soares

Depois de inúmeros adiamentos devido
à pandemia e condições de mar, foi realizado no
dia 18 de dezembro, o Torneio de Caça Submarina comemorativo ao 101° aniversário do ICRJ.
A disputa aconteceu no Arquipélago das
Tijucas, com um mar um pouco mexido, água
com boa visibilidade e movimentação de peixes. Competiram 12 duplas (24 atletas), durante
5 horas, representando o Iate Clube do Rio de
Janeiro (ICRJ), o Clube dos Marimbás (CM) e o
Iate Clube Icaraí (ICI).
A dupla campeã foi formada por André
Consídera e Fernando Carvalho do ICI, que também conquistaram o título de clubes. A maior
peça do torneio foi um sargo de beiço de 3,5 kg
capturado por Maurício Ortiz (CM).
Durante a pesagem, com muita confraternização, os atletas saborearam a pizza da
lanchonete Convés. Após a definição dos resultados, houve a entrega de prêmios e a distribuição de brindes em equipamentos oferecidos
pela Divecom. Como habitualmente acontece
nos campeonatos de caças submarina, houve a
doação de peixes para instituições de caridade.
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Dupla Vice-Campeã, Maurício Ortiz e Paulo de Sá Júnior (CM),
com Walter Seixas, que entregou a premiação.

Dupla 3ª colocada, Kevin Sansão e Francisco Lofreddi (FCSERJ)
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SUBSEDES
SUBSEDE CABO FRIO:
PARAÍSO DOS SÓCIOS NA COSTA DO SOL
A Região dos Lagos do Rio de Janeiro,
conhecida também como Costa do Sol, é o destino ideal para os amantes do mar, vento e esportes aquáticos, tudo que o sócio do ICRJ mais
gosta. Pensando nisso, a administração do clube há mais de 50 anos após receber um terreno
em um dos municípios mais cobiçados da localidade, construiu uma subsede em Cabo Frio.
Situada na parte principal da cidade, na
ponta da Praia do Forte, à entrada do Canal do
Itajuru e apenas a 168km do município do Rio, a
subsede dispõe de infraestrutura para hospedar
e oferecer momentos incríveis ao quadro social.
São 20 apartamentos equipados com
TV, ar condicionado, frigobar, roupa de cama e
banho para os que quiserem passar alguns dias
na subsede, além de muitas opções para o lazer
como caiaques para usar à vontade, pranchas de
stand up paddle, sala de jogos, sinuca, slackline,
rede de vôlei e churrasqueira.
Para os que preferem descansar, a boa
pedida é usar as saunas, a jacuzzi com vista
panorâmica, ler um livro da mini biblioteca ou
simplesmente apreciar a vista da Ilha do Japonês ou a do próprio mirante do clube voltado ao
Forte de São Mateus.

O clube conta também com restaurante, estacionamento e hangar. O restaurante
oferece um menu variado e promove por vezes
festivais temáticos, exposições de arte e música
ao vivo. Visando a prática da sustentabilidade,
na subsede também há o aproveitamento de
águas pluviais e gerador de energia solar fotovoltaica.
A subsede é segura e possui um sistema
de câmeras de vigilância 24h por dia, que pode
ser monitorado a qualquer momento também
pela sede. A segurança no mar também é garantida através das parcerias como a do Corpo
de Bombeiros, com suas lanchas de salvamento
aquático estacionadas no clube, e a Capitania
dos Portos, que controla a velocidade dos barcos no canal e está sempre disposta a colaborar
nas regatas e campeonatos de pesca.
A poucos metros do clube, é possível
usufruir também do melhor da cidade em relação a gastronomia local, bares, praias e comércio. A subsede Cabo Frio fica na Avenida
Almirante Barroso, nº 1141, bairro da Passagem,
na Praia do Forte, com hospedagens e visitas
agendadas previamente na Gerência de Sede,
através do telefone (21) 3223-7232.
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SUBSEDES
Para mais fotos da
subsede Cabo Frio,
utilize o Qr code ao lado.

Chef Daniel Pezzotte
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IATE NEWS
SUBSEDE CABO FRIO
COMEMORA NATAL E RÉVEILLON
As festas de final de ano não passaram
em branco na subsede do ICRJ em Cabo Frio.
Nas noites de 24 e 31 de dezembro, sócios e
convidados puderam apreciar ceias completas assinadas pelo Chef Daniel Pezzotte.
Além do amplo menu, os espaços
dentro e fora do restaurante foram decorados
para oferecer uma ótima experiência ao público. A música ao vivo ficou por conta do artista André Bandeira e, na noite do Réveillon,
ainda foi possível assistir aos fogos da Praia do
Forte diretamente do mirante do clube. Fechando 2021 com chave de ouro!

NOVOS BOTES AUXILIAM AULAS DA EDN
Ótimo início de ano para a
EDN! No mês de janeiro, chegaram
dois novos botes que, com motores
recentemente adquiridos, completam as necessidades da escola e contribuem para aumentar a segurança
das atividades no mar.
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