
w
w

w.
ic

rj
.c

om
.b

r  
|  

B
ol

et
im

 - 
Fe

ve
re

ir
o 

20
19

  |
 n

º 
68

Picante vence torneio de bico e garante vaga no Mundial 2019
RUMO À COSTA RICA
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Horário da Sauna Horário Pilates
Piscina

Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

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

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca
Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado
Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet
Terça e quinta-feira

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

Aula de Tênis
Terça a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Utilização p/ Sócios   
Segunda-feira a domingo

Das 19h às 22h

Horário da Sede

Natação GMNI

Prof. Waldyr Ramos
Terça e quinta-feira

Das 6h às 9h

Prof. Fábio Pessanha
Quarta e sexta-feira

Das 6h às 9h

Horário Natação GMNI

Piscina

Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

Natação (3 a 12 anos)

Terça e quinta-feira

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca

Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado

Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet

Terça e quinta-feira

Das 17h30 às 18h30  

e das 18h30 às 19h30

Aula de Tênis

Segunda a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Ulização p/ Sócios   

Segunda a sexta-feira

Das 19h às 23h 

Sábado e domingo

Das 06h às 23h h h

Horário do 
Salão de Beleza

ACADEMIA CORPO LASER - ICRJ

Modalidades e Programação:
Ginástica, Musculação, Personal Training

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h

(Hora de almoço das 13h às 14h )

Horário 
da Barbearia

Formas de pagamento:
Dinheiro ou débito no título

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

(Fechado no último domingo do mês)

DOMINGO E FERIADO

Das 9h30 às 14h

Sede &
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capa deste mês traz a equipe Picante, 
campeã do 55º Torneio Anual de Peixes 
de Bico, realizado de 13 a 15 de dezem-
bro. Nesta edição, você também encon-
trará os campeões do 17º Torneio Anual 
de Peixes de Oceano, Copa ICRJ e 16º 

Torneio Offshore Open 27,5’, todos ocorridos em dezem-
bro, e do 26º Cabo Frio Marlin Invitational, realizado de 03 
a 13 de janeiro, na subsede de Cabo Frio, todos referentes à 
Temporada de Pesca Oceânica, que se findará no dia 09 de 
fevereiro com o Torneio de Encerramento.
 Na Vela, duas importantes competições foram se-
diadas pelo Clube em dezembro: o Brasileiro de HPE30, 
ocorrido de 07 a 09 e 
teve como vice-campeão 
o Barco Neptunus HP, 
representando o ICRJ; e 
a 24ª Regata Neptunus, 
no dia 16, em home-
nagem a Sérgio Mirsky, 
um dos maiores vele-
jadores da história do 
Brasil. Falando em vela 
de oceano, os veleiros do 
ICRJ também se desta-
cam no ranking nacio-
nal (ABVO) e estadual 
(FEVERJ). Confira os 
resultados! 
 Dezembro também foi o mês de premiar os melho-
res velejadores da Copa ICRJ, no dia 13, durante confrater-
nização no Salão Nobre. Já a Flotilha Zé Carioca, premiou 
seus jovens atletas participantes da Copa ICRJ durante 
evento no Bar dos Pinguins no dia 08. Aliás, a garotada do 
Optimist e da Vela Jovem esteve treinando forte na subsede 
de Cabo Frio, de 15 a 22 de dezembro, se preparando para 
importantes competições ocorridas em janeiro e que ainda 
serão disputadas em fevereiro.
 Fora de sede, tivemos mais uma vitória internacional 
de Zarif, desta vez nas Bahamas durante a SSL Finals, no dia 09 
de dezembro. Junto com seu parceiro Pedro Trouche, o veleja-
dor venceu o estrelado campeonato repleto de atletas olímpicos.
 Em fevereiro, o calendário da Vela estará bastante 
movimentado. Sediaremos a Copa Laser (02 e 03), a Regata 
Darke de Mattos (16) da Classe Star, a Regata 6 Horas da 

Baía de Guanabara (17) da Classe Snipe, a Regata Pimentel 
Duarte (17) das Classes ORC, IRC e BRA RGS e, por último, 
a Copa Verão (23 e 24), que é a primeira etapa da Copa ICRJ 
para as Classes J24, J70, HPE 25, Snipe, Laser, 29er, 420 e Star.
 Na parte Social, os eventos militares roubaram a cena. 
A Comodoria, representantes da Diretoria, conselheiros e só-
cios, participaram da visita ao Museu Aeroespacial da FAB, no 
dia 26 de novembro, além de três dias de eventos dedicados à 
Marinha do Brasil. O primeiro, no dia 13 de dezembro, foi a 
entrega da Medalha Mérito Tamandaré ao Vice-Comodoro, ao 
Presidente do Conselho e ao Diretor da EDN, durante cerimô-
nia no Batalhão Naval. No dia seguinte, uma comitiva esteve 
presente durante lançamento ao mar do Submarino Riachuelo. 

E, para finalizar, o ICRJ 
promoveu o já tradicional 
almoço em homenagem à 
Marinha do Brasil, no dia 
15 de dezembro. 
 Para as crianças, teve 
a chegada do Papai Noel 
no Circo Popeye, no dia 
16 de dezembro, com 
muitas atrações para os 
pequenos. E por falar ne-
les, o mês da folia terá bai-
linho de carnaval infantil, 
que será realizado no dia 
24 de fevereiro, no Circo 
Popeye. Traga a criançada 

para pular o carnaval antecipado!
 Os alunos do curso de natação infantil da EDN tam-
bém tiveram seu momento de descontração no final do ano, 
em forma de gincana na piscina do Clube, nos dias 13 e 20 de 
dezembro. Em janeiro, a Colônia de Férias é que fez a diversão 
da garotada por três semanas. Confira os registros na próxima 
edição do Boletim.
 No Bilhar, tivemos a premiação dos melhores do ano, 
no dia 11 de dezembro, com o já tradicional churrasco no Bar 
dos Pinguins. Já no Tênis, a novidade para 2019 são as inscri-
ções abertas para o Torneio de Duplas. E, finalizando o ano de 
2018, tivemos as ceias de réveillon nas subsedes de Cabo Frio e 
Angra dos Reis, que reuniram associados e amigos em fraternal 
celebração.

Boa leitura!

A
Fique por Dentro... PREMIAÇÃO 

DA COPA ICRJ 
É REALIZADA 

NO SALÃO 
NOBRE
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 Inicialmente prevista para 
ocorrer em quatro etapas, a Copa ICRJ 
foi realizada em três, durante a Copa 
Verão (24 e 25/02/18), Copa Outono 
(21 e 22/04/18) e Copa Inverno (28 
e 29/07/18), para as classes 29er, 420, 
Dingue, Finn, HPE25, J24, J70, La-
ser, Laser Radial, Laser 4.7 e Snipe. A 
noite de premiações oconteceu em 13 
de dezembro durante agradável coque-
tel no Salão Nobre.

Copa ICRJ - Campeões após três etapas

Classe Tripulação Barco Clube

29er Lucas Cazale e Richard Hilbert Usain Boat ICRJ

420 Guido Visconti Hirth e Stefano Motta 
Geronimis

Tornado 
Stefemon ICRJ

Dingue Marcelo Gilabert e Paulo Gilabert Xiriana PCSF

Finn Jorge Rodrigues Menadel II ICRJ

HPE 
25

Timothy Barr, Anderson Bastos, Guilher-
me Bastos, Douw Sickler, Adriano Bastos e 

Marketa Ademak
Temiminos ICRJ

J24 Ronaldo Senfft, Andrea Nicolino, Leticia 
Nicolino e Adhara Ginaid Eurus ICB

J70 Haroldo Solberg, Mario Trindade, André, 
Marcelo Maia Viking ICRJ

Laser Ricardo Luz Bittencourt Sem Nome ICRJ
Laser 
Radial Erico de Mello Penteado Marvim ICRJ

Laser 
4.7 Claudia de Castro Barbosa Sem Nome ICRJ

Snipe Paulo Santos e Thiago Sangineto Luanda ICRJ

PREMIAÇÃO 
DA COPA ICRJ 
É REALIZADA 

NO SALÃO 
NOBRE

CONFRATERNIZAÇÃO DA 
FLOTILHA ZÉ CARIOCA PREMIA 

OS MELHORES DO OPTIMIST
 No dia 08 de dezembro, a Flotilha Zé Carioca rea-
lizou confraternização de final de ano no Bar dos Pinguins 
e premiou os melhores atletas da Copa ICRJ, válida pela 
Copa Verão, ocorrida em fevereiro, e a Copa Inverno, em 
julho. Na somatória das duas etapas da Classe Optimist, o 
pódio dos Estreantes foi composto por Eduardo Peres Al-
meida, Danilo Rocha Rogozinski (CC) e João Pedro Victo-
rio de Resende. Já na classe Veteranos, o trio foi composto 
pelos atletas do ICRJ, Bernardo Martins, Newton Passos e 
Leonardo Mirow e Crespo. 
 Na ocasião também foi realizada a despedida dos 
“Espichas” – atletas que completaram 15 anos ou cresce-
ram e não estão adequados ao tamanho do Optimist, dei-
xando assim a Classe. O Rito de Passagem foi realizado 
com dezesseis atletas que, se permanecerem na Vela, ingres-
sarão em outras classes no ano que vem. João Pedro de Resende, 3º lugar na classe Estreantes, e a Capitã de Flotilha Elisa Freita

Bernardo Martins, Newton Passos, a Capitã de Flotilha Elisa Freitas e Mariana 
(representando Leonardo Mirow), 1º, 2º e 3º lugar respectivamente na classe Veteranos

Vela &
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 No último final de semana 
de competições da Vela Oceânica em 
2018, o ICRJ recebeu no dia 16 de 
dezembro mais de 150 velejadores 
em 24 barcos das classes ORC, IRC 
e BRA RGS para a 24ª edição da tra-
dicional Regata Neptunus. A largada 
foi realizada nas proximidades da Es-
cola Naval com ventos fortes na Baía 
de Guanabara, mas passando a Ilha 
do Pai fora da Baía, a baixa intensida-
de dos ventos tornou os barcos mais 
lentos até o retorno à Escola Naval. O 
veleiro fita azul da competição - pri-
meiro barco a cruzar a linha de che-
gada - foi o Sorsa III do Comandante 
Celso Quintella, que já havia sido o 
fita azul na Santos-Rio, realizada em 
novembro de 2018. 

ORC
 Na Classe ORC, oito barcos 
estavam na disputa. Com o tempo 
corrigido de 3h27min41s, o Barco 
Duma (ICRJ) do Comandante Ha-
akon Lorentzen levou o título. Em 
segundo lugar ficou o Barco Sorsa III 
(ICRJ), com 3h30min05s. E em ter-
ceiro temos o Vesper IV (ICRJ), do 
Comandante João Marcos Mendes, 
com 3h32min39s. 

IRC
 Na Classe IRC, também 
competindo com oito barcos, quem 
levou a melhor foi o barco Lady Milla 
(ICRJ), do Comandante Ricardo To-
lentino, com o tempo corrigido de 
3h35min55s. Em seguida, o barco 
Neptunus HP (ICRJ), do Coman-

dante André Mirsky, filho do vele-
jador Sérgio Mirsky - cuja regata foi 
criada em sua homenagem – com-
pletou a prova em 3h43min59s. Na 
terceira posição chegou o Temiminos 
(ICRJ), do Comandante Timothy 
Barr, com o tempo de 3h50min21s.

BRA RGS
 Com sete barcos da Classe 
BRA RGS na água, a disputa ficou 
entre o Tangará II (ICRJ) do Co-
mandante Lars Grael e o Xequemat 
(CNC), do Comandante Clovis 
Cesar de Oliveira. Com exatos três 
minutos de vantagem, o título ficou 
com o Tangará II, com o tempo de 
3h36min58s. O Xequemat comple-
tou a prova em segundo lugar com o 
tempo de 3h39min58s. Completou 
o pódio o barco Dorf (ICRJ) do Co-
mandante Roberto Schnarndorf com 
3h40min12s.

A Regata Neptunus
 Criada em 1995, a Regata 
tem o nome Neptunus para homena-
gear Sérgio Mirsky, um dos maiores 
velejadores da história do Brasil, que 
velejou sempre em barcos nomeados 
Neptunus, I, II, III, IV, V. Seu barco 
brilhou durante 60 anos na América 
do Sul e correu todas as regatas da 
época. Mirsky é o detentor do maior 
número de milhas nevagadas em re-
gatas pelo Brasil, possuindo o expres-
sivo número de 28 fitas azuis (de pri-
meiro lugar) com 35 participações na 
tradicional Regata Santos-Rio.

REGATA NEPTUNUS 
chega a sua 24ª edição

Equipe Sorsa, vice-campeã na Classe ORC e fita azul da Regata Neptunus
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Equipe Duma, campeã na Classe ORC Equipe Lady Milla, campeã na Classe IRC

Equipe Tangará, campeã da Classe BRA-RGS Equipe Neptunus HP - vice-campeã na Classe IRC

Equipe Xequemat, vice-campeã na Classe BRA-RGS Equipe Vesper, 3º lugar na Classe ORC

Equipe Temiminos, 3º lugar na Classe IRC Equipe Dorf, 3º lugar na Classe BRA-RGS
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VI COPA BRASIL - ABVO

 Criada em 2013, a Copa Bra-
sil de Vela de Oceano, organizada pela 
Associação Brasileira de Veleiros do 
Oceano – ABVO, tem como objetivo 
estimular a participação dos barcos 
de oceano em regatas, valorizando a 
integração da vela e propiciando que 
barcos de diferentes agremiações pres-
tigiem eventos de outros clubes, floti-
lhas, áreas geográficas, estados e paí-
ses. Neste sentido, a competição foi 
realizada ao longo do ano de 2018 em 
sete estados durante 60 campeonatos 
distintos, iniciando em Pernambuco 
com a Regata Recife Orange em 13 
de janeiro de 2018 e finalizando com 
a Regata Neptunus no ICRJ em 16 
de dezembro de 2018, esta última, 
sendo decisiva para a classificação fi-
nal dos veleiros.
 Na Classe ORC, o título na-
cional ficou com o barco Bravíssimo 
(ICES), do Comandante Luciano 
Secchin. A segunda colocação ficou 
com o veleiro Maestrale Logsub/Ma-
pma (ICRJ), do Comandante Adal-
berto Casaes, seguido pelo Crioula 
29 (VDS/ICRJ), do Comandante 
Eduardo Plass. Já na IRC, quem fi-
cou com o topo do pódio foi o veleiro 
Rudá (CIR), do Comandante Mário 

VELEIROS DO ICRJ SE DESTACAM NO RANKING NACIONAL 
E ESTADUAL DE VELA DE OCEANO

Augusto Martinez, seguido pelo bar-
co ASBAR IV (ICS), do Comandan-
te Jonas de Barros Penteado, e pelo 
ASBAR II (YCI), do Comandante 
Sergio Klepacz. Destaque para o ve-
leiro Esculacho (ICRJ), do Coman-
dante Walcles Figueiredo de Alencar 
Osório, que ficou com a quinta colo-
cação.
 Na Classe BRA-RGS, o títu-
lo nacional ficou com o veleiro Zeus 
(Ilhabela), do Comandante Paulo 
Moura. O vice-campeonato ficou com 
o barco Sargaço, do Grêmio de Vela 
Escola Naval, e na terceira posição o 
Dorf (ICRJ), do Comandante Rober-
to Schnardorf. Nos veleiros clássicos, 
o primeiro lugar ficou com o Madru-
gada (VDS), do Comandante Niels 
Rump, em segundo ficou o Brazuca 
(CIR), do Comandante Rubens Bue-
no, seguido pelo Aries III (Lisarb), do 
Comandante Diogo M A Aguiar. Des-
taque para o veleiro Cairu III (ICRJ), 
do Comandante Roberto Geyer, que 
conquistou a quarta posição.
 Finalizando o ano de múlti-
plas velejadas e conquistas, os com-
petidores agora se preparam para o 
Campeonato Brasileiro de Vela do 
Oceano 2019, com previsão de reali-
zação para abril, em Búzios.

Barco Maestrale  Logsub/Mapma, campeão estadual na Classe ORC e vice-cam-
peão na Copa Brasil da ABVO

Barco Crioula 29, 3º lugar na Classe ORC na Copa Brasil da ABVO

Barco Esculacho, campeão estadual da Classe IRC e 
quinto lugar na Copa Brasil da ABVO

Barco Dorf, campeão estadual na Classe BRA RGS 
e terceiro lugar na Copa Brasil da ABVO
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VELEIROS DO ICRJ SE DESTACAM NO RANKING NACIONAL 
E ESTADUAL DE VELA DE OCEANO

Vela &

CAMPEONATO ESTADUAL FEVERJ

 No âmbito estadual, o título da 
Classe ORC ficou com o veleiro Maestrale 
Logsub/Mapma, do Comandante Adalber-
to Casaes, que brilhantemente representou 
o ICRJ nas oito regatas ocorridas ao longo 
do ano de 2018, sagrando-se campeão du-
rante a Regata Neptunus, ocorrida no dia 
16 de dezembro no ICRJ. Completaram o 
pódio o barco Santa Fé V (CNC), do Co-
mandante Nelson Avila Thome Jr, seguido 
pelo Ventaneiro (ICRJ), do Comandante 
Renato Cunha.
 Na classe IRC, quem ficou com 
o título foi o veleiro Esculacho, do ICRJ, 
comandado por Walcles A. Osório. O vi-
ce-campeonato ficou com o barco Super 
Pimpo 2 (CNC), do Comandante Claudio 
Machado Gomes, seguido pelo Lady Milla, 
também do ICRJ, comandado por Ricardo 
Tolentino.
 Diferentemente da ORC e IRC, 
que foram realizadas em oito etapas, na clas-
se BRA-RGS, o estadual foi realizado em 
cinco, sendo que a última e decisiva ocorreu 
em 30 de setembro de 2018, no Iate Clube 
Jardim Guanabara. O barco Dorf, do Co-
mandante Roberto Schnardorf, represen-
tando o ICRJ, venceu a competição. Em 
seguida vieram o barco Sem Crise (CNC), 
do Comandante Luis José Correa Jr, e o Al-
batroz (GVEN), do Comandante Asp. Gui-
lherme Jr.
 A cerimônia de premiação ocorreu 
concomitantemente com a premiação da 
Regata Neptunus, em descontraída confra-
ternização no Bar dos Pinguins. Segundo 
o calendário 2019 da FEVERJ, a próxima 
competição das classes ORC, IRC e BRA-
-RGS será a Regata Pimentel Duarte, no dia 
17 de fevereiro, aqui no ICRJ.

Barco Ventaneiro, 3º lugar no campeonato estadual na Classe ORC

Barco Lady Milla, 3º lugar no campeonato estadual na Classe IRC

Barco Cairu III, 4º lugar na Classe Veleiros Clássicos na Copa Brasil da ABVO
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 O estrelado campeonato anual 
disputado nas Bahamas, o Star Sailors 
League Finals, já demostrava em sua 
lista de inscritos sua grandiosidade. 
Dentre as 25 duplas inscritas, estavam 
21 medalhas olímpicas. O atleta do 
ICRJ Jorge Zarif, apesar de ter em seu 
currículo o Mundial de Finn de 2013, 
não atendia aos critérios da SSL Finals 
para participar da competição. A úni-
ca possibilidade seria vencer o Mun-
dial de Star, disputado em outubro de 
2018, nos Estados Unidos. E assim 
aconteceu. Zarif venceu a competição 
em Oxford ao lado de Guilherme Al-

ZARIF LEVA TÍTULO DO SSL 
FINALS NAS BAHAMAS

meida, e com isso abriu a possibilidade 
de competir nas Bahamas.
 Com a impossibilidade de parti-
cipação de seu parceiro Guilherme nesta 
data, Jorginho convidou seu amigo Pe-
dro Trouche, do Clube Naval Charitas, 
para atuar como proeiro. A dupla nunca 
havia competido junta pela Classe Star, 
visto que se conheceram na classe Laser, 
barco para uma só pessoa. O desafio foi 
aceito e os treinos iniciaram apenas qua-
tro dias antes do início do campeonato. 
Mas mesmo com pouco tempo, o en-
trosamento da dupla e os resultados não 
poderiam ser melhores. 

 No dia 08 de dezembro, três 
vitórias seguidas no mesmo dia leva-
ram a dupla ao inédito título da SSL 
Finals, deixando em segundo lugar 
os brasileiros Robert Scheidt e Henry 
Boening. O italiano Diego Negri e o 
alemão Frithjof Kleen ficaram com o 
bronze, enquanto o norueguês Eivind 
Melleby e o americano Joshua Revkin 
terminaram em quarto. Ao todo, o 
evento distribuiu US$ 200 mil (R$ 
780 mil), e a dupla vencedora levou 
para casa o prêmio de US$ 40 mil 
(cerca de R$ 156 mil). 

Um ano vitorioso
 
O ano de 2018 foi de importantes vi-
tórias para Zarif. Ele conquistou duas 
etapas da Copa do Mundo na Classe 
Finn na França, o título Mundial de 
Star em outubro com Guilherme de 
Almeida em Oxford (EUA), o terceiro 
lugar no Sul-Americano de Star, dis-
putado no ICRJ em novembro com 
Ubiratan Matos, a vaga para compor 
a equipe Brasileira de Vela 2019 pela 
Classe Finn, em novembro em Floria-
nópolis e, para coroar um ano de su-
cesso, o SSL Final, ao lado de Trouche. 
Agora seu foco se volta para Tóquio 
2020 e os treinos serão em 100% para 
a Classe Finn.

VELA - FEVEREIRO 2019
Data Regata Classes

16 Regata Darke de Mattos Star

17
Regata 6 Horas da Baia de Guanabara Snipe

Regata Pimentel Duarte ORC, IRC, BRA RGS

23 E 24 Copa Verão (1ª etapa Copa ICRJ)
J24, J70, HPE 25, Snipe, 
Laser (Std., Rad. e 4.7), 

29er, 420, Star
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 Em dezembro, o Clube sediou 
mais uma edição do Campeonato Bra-
sileiro da Classe HPE30, de 07 a 09, 
com a participação de seis barcos, qua-
tro deles representando o ICRJ. 
 Foram realizadas seis rega-
tas ao todo, na raia da Escola Naval e 
proximidades ao longo dos três dias de 
competições. Durante o primeiro dia, 
os ventos rondados e a chuva torrencial 
prejudicaram o desempenho dos vele-
jadores e o trabalho da CR, mas apesar 
dos contratempos, todos os barcos con-
seguiram completar as duas regatas. 
 Os dois dias que se seguiram 
foram completamente diferentes do 

primeiro, com condições perfeitas para 
a realização das quatro regatas de per-
curso barla sota, tornando a competi-
ção ainda mais acirrada. Ao final dos 
três dias de velejadas, o barco Phoenix 
(BR Marinas) do Comandante Eduar-
do de Souza Ramos sagrou-se campeão.  
 A disputa pelo Vice-Campe-
onato foi bem intensa entre os barcos 
Neptunus HP e o The Punisher. E após 
o descarte, terminou com a vitória do 
Neptunus HP (ICRJ) do Comandante 
André Mirsky e tripulação composta por 
Maurício Baptista, Clausius Gonçalves, 
Edu Penido, Gabriel Penido, Fernando 
Gioia e Alfredo Rovere. O The Punisher 

(CNC) do Comandante Gual Naldi fi-
cou com a terceira colocação. A cerimô-
nia de premiação ocorreu na parte supe-
rior do Convés ao entardecer, com uma 
linda e privilegiada vista.

O HPE 30
 Projetado pelo conceituado 
engenheiro naval Javier Soto Acebal, 
da Argentina, o HPE 30 é o mais novo 
veleiro de alta performance do Brasil. 
Os barcos, 100 % nacionais, são produ-
zidos pelo estaleiro Riostar, no Rio de 
Janeiro. Graças ao seu processo de fabri-
cação e aos materiais usados, este veleiro 
é leve, resistente, veloz e fácil de navegar.

NEPTUNUS HP É 
VICE-CAMPEÃO 
BRASILEIRO 
DE HPE 30

Equipe Neptunus HP, 2º lugar no Campeonato Brasileiro da Classe HPE30

 As Flotilhas Vela Jovem e Zé 
Carioca estiveram na Subsede de Cabo 
Frio, de 15 a 22 de dezembro, para trei-
namento intensivo e muita diversão. 
Os 48 velejadores das classes Optimist, 
420 e Laser, acompanhados de cinco 
técnicos, finalizaram o ano de 2018 
pensando nas competições de janeiro 
de 2019. 
 A Flotilha Zé Carioca direcio-
nou seus treinamentos para o Brasileiro 
de Optimist, que ocorreu de 03 a 15 de 
janeiro em Ilhabela/SP e o Campeona-
to Brasil/Centro (seletiva), que ocorre-
rá de 17 a 23 de fevereiro em Vitória/
ES, ambos contando para o mundial 
da Classe. Já a Vela Jovem, focou seus 

treinamentos para o Brasileiro de Laser, 
que ocorreu de 15 a 20 de janeiro em 
Niterói/RJ, o Brasileiro de 420, ocorri-
do em Porto Alegre/RS de 21 a 26 de 
janeiro, e a XXVI Copa da Juventude, 

que ocorrerá de 05 a 10 de fevereiro, 
também em Porto Alegre, esta última 
valendo vaga para o mundial das classes 
420 e Laser. Quem disse que trabalho e 
diversão não podem andar juntos?

Treinamento e diversão em Cabo Frio

Vela &
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Fixa

Fevereiro

CINEMA -  Todas as sextas às 19h30, sábados às 19h e domingos às 
17h,  no Centro Cultural Gabriel Villela.
ARTE NO IATE - Todas as terças-feiras, das 19h às 21h, na sala virtual 
Arte no Iate (aula online).
REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 19h30, 
no Centro Cultural Gabriel Villela.
DUETO PAULO MIDOSI E HAROLDO CAZES - Todas as 
quintas-feiras, às 19h, no Bar Temático, convidados especiais duas ve-
zes por mês
PIANISTA ARTHUR RICARDO BARREIROS CRUZ 

E SAXOFONISTA CARLOS ALBERTO DE MOURA - Todas as 
quartas-feiras, das 19h às 23h, no Salão Ponto de Encontro.
KARAOKÊ DANÇANTE COM O TRIO PAULO SÁ – 
Todas as sextas-feiras, das 20h às 24h, no Salão 470. 
NOITE DANÇANTE – Todas as terças-feiras, às 19h30, no Salão 
470. Música ao vivo com o tecladista Paulo Sá.
MÚSICA AO VIVO - com o pianista Artur Barreiros.
Todas as sextas-feiras, das 19h30 às 23h, no Restaurante Star. 
NHOQUE DA FORTUNA - Todo dia 29 de cada mês, quando cair 
de terça a domingo, no Restaurante Star.
AULAS DE TANGO -Todas as terças-feiras das 18h às 19h, com a 
professora Cecília Zalazar, no salão 470.
MISSA - Todos os domingos, às 19h15, na Capela do ICRJ.

RECREAÇÃO INFANTIL

Música no Museu - Camerata do Uerê com Clássicos 
Internacionais ao violino - No Centro Cultural, às 20h.

21

Tributos - Ivone e Vaval em tributo aos Grandes Compositores 
da Bossa Nova. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

09

24

Tributos - Karina Duque Estrada e João Francisco Neves em tri-
buto a Roberto Carlos. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

21

16

23

07

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

Bailinho de Carnaval infantil do ICRJ.
No Cirquinho Popeye, das 10h às 14h.

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Junior
(Saxofonista). No Bar Temático, às 19h.
Música nos Coqueiros com a banda Maré Cheia
No Cais da Bandeira, a partir das 20h.
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 A ensolarada tarde do dia 16 de dezem-
bro foi a data escolhida para a realização da Festa 
de Natal das crianças, no Circo Popeye. Além das 
brincadeiras conduzidas pelos recreadores e ani-
madores, as crianças puderam se divertir com a 
parede de escalada, o pula-pula e as oficinas. 
 As atividades extras desenvolvidas pela Pes-
ca e EDN, que fizeram sucesso no dia das crianças, 
não foram esquecidas. A pesca de cais e o passeio 
de Dingue foram uma atração à parte. Mas quem 
roubou a cena foi o bom velhinho. As crianças se 
reuniram para receber o Papai Noel e fazer seus 
pedidos natalinos.

FESTA DE 
NATAL 

INFANTIL

 O 99º aniversário do ICRJ será comemorado em 23 de 
março de 2019. A tradicional festa acontecerá das 20h à 1h, na 
Pérgula da Piscina, e terá a banda Paralamas do Sucesso como 
atração principal. 
 Até 10 de março o primeiro lote de ingressos, que inclui 
o consumo de alimentos e bebidas (água, chope e refrigerante), 
custará R$ 180,00 para sócios e R$ 280,00 para não sócios com 
parcelamento em até duas vezes. Não haverá taxa de rolha para 
os sócios que quiserem trazer suas bebidas. 

FESTA DE 99 ANOS
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 Nos dias 13 e 15 de dezem-
bro, ocorreram as 3ª e 4ª etapas dos 
torneios de Peixes de Oceano, Pei-
xes de Bico e Copa ICRJ, sendo os 
dois primeiros classificatórios para 
o   OWC - Offshore World Cham-
pionship, que será realizado este ano 
na Costa Rica. Com estes resultados, 
foram definidos os campeões da 55ª 
edição do Torneio de Peixes de Bico,  
17ª edição do Torneio de Peixes de 
Oceano e Copa ICRJ.

PICANTE É A CAMPEÃ DE 
PEIXES DE BICO

 A terceira etapa do Torneio 
de Peixes de Bico aconteceu em 13 
de dezembro com 15 equipes parti-
cipantes. Ao todo, foram capturados 
48 peixes de bico, sendo 12 deles 
pela equipe Picante do Comandante 
Luis Carlos Bulhões, que ficou com a 

Definidos os campeões dos torneios de bico, oceano e copa ICRJ
primeira colocação na etapa.  A equi-
pe Bia Carol, do Comandante Sérgio 
Barcelos, ficou com a segunda coloca-
ção, seguida pela Binoca, do Coman-
dante Leonardo Bochner.
 A quarta e última etapa ocor-
reu logo em seguida, no dia 15 de 
dezembro, onde foram capturados ao 
todo 45 peixes de bico. A vencedora 
foi a equipe Alhambra/Sunset, dos 
Comandantes Guilhermino Lima e 
Delta Madureira. Em seguida veio a 
Vida Mansa/Aquavit, dos Comandan-
tes Otto Vergueiro e Pedro Guimarães. 
Na terceira posição ficou a Picante, 
que já havia levado a segunda e terceira 
etapas.
 Com estes resultados, a equipe 
Picante do Comandante Luis Carlos 
Bulhões, Vicente Arruda Filho, Alber-
to Quintaes, Lucas Bulhões, Vicente 
Luiz Arruda e Almir Fernandes, ficou 
com o título de campeã do Torneio 

de Peixes de Bico, capturando e de-
volvendo ao mar 31 peças. A equipe 
Bia Carol do Comandante Sérgio Bar-
celos, Evandro Soares, Eliseu Soares 
Filho, Paulo Cesar, Ricardo Pedrosa e 
Ricardo Francisco ficou com a segun-
da colocação, seguida da Antigua, do 
Comandante Nilo Cotini, Gustavo 
Ratones, Gustavo Santos, Luiz Rober-
to Teixeira Soares. 
 O torneio foi bastante farto. 
Ao todo, foram capturados e devolvi-
dos ao mar 200 peixes de bico, apro-
ximadamente 20% a mais do que no 
torneio do ano passado. Individual-
mente, o pescador que mais se destacou 
foi o Comandante Sandro Lahmann, 
da equipe Meirmão, com dez peças 
capturadas. Na segunda posição temos 
o pescador Vicente Arruda, da equipe 
Picante, com oito peixes, e em terceiro 
lugar o pescador Lucas Bulhões, com 
sete, também da equipe Picante.

Equipe Alhambra Sunset, campeã da 4ª etapa do 
torneio de Peixes de Bico

Equipe Bia Carol, vice-campeã do torneio de Peixes de Bico

Equipe Picante, Campeã do Torneio de Peixes de Bico
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Definidos os campeões dos torneios de bico, oceano e copa ICRJ
FISH FINDER É A CAMPEÃ DE 

PEIXES DE OCEANO

 No torneio de Peixes de Oce-
ano, realizado concomitantemente 
com o de Peixes de Bico, a campeã da 
terceira etapa foi a equipe Fish Finder, 
do Comandante Diego Santiago. Em 
segundo lugar ficou a equipe Kisu, do 
Comandante André Elias, seguida pela 
Vida Mansa/Aquavit, dos Comandan-
tes Otto Vergueiro e Pedro Guimarães.
 Na quarta e última etapa, a 
campeã foi a equipe Meirmão do Co-
mandante Sandro Larhmann, seguida 
pela Bad Company/Marebunda dos 
Comandantes Adriano Guimarães e 
Paulo Campos, na segunda colocação, 
e a equipe Bia Carol, do Comandante 
Sérgio Barcelos que conquistou o ter-
ceiro lugar.

 No resultado geral, a equipe 
Fish Finder, do Comandante Diego 
Santiago, Bruno Santiago, Gustavo 
Goldner, Elmer Vieira, Frederico Ra-
belo, Luiz Carlos Pereira e Kleber Jú-
nior, que já vinha liderando desde a 
primeira etapa, sagrou-se campeã do 
torneio de Peixes de Oceano. Comple-
taram o pódio as equipes Bad Com-
pany/Marebunda, dos Comandantes 
Adriano Guimarães e Paulo Campos, 
e Meirmão, do Comandante Sandro 
Lahmann, Renato Gil, Elton Vascon-
celos, Rodrigo Tunicão, Antonino Pi-
tasi e Pedro Do Vale.
 Como maiores peixes do tor-
neio tivemos: um Dourado de 24,700 
kg pescado por Evandro Soares da 
Equipe Bia Carol; uma Wahoo de 
21,500 kg pescado por André Elias da 
Equipe Kisu; um Atum Amarelo de 

9,400 kg pescado por Kleber Júnior 
da Equipe Fish Finder; Bonito Oce-
ânico de 7,800 kg pescado por Paulo 
Cesar Picorelli da Equipe Bia Carol; e 
um Atum Preto de 4,000 kg pescado 
por Luiz Carlos Pereira da Equipe Fish 
Finder.

ANTIGUA LEVA A COPA ICRJ

 O confronto no estilo “mata-
-mata”, travado entre as oito melhores 
equipes do ranking, ocorreu junta-
mente com os outros dois torneios. 
As duas semifinais, realizadas entre as 
equipes Greenboat x Bia Carol e Meir-
mão x Antigua, levaram Bia Carol e 
Antigua a grande final. Deste confron-
to, a exemplo do ano passado, a equipe 
Antigua levou o título de campeã da 
Copa ICRJ. 

Equipe Kisu, 2º lugar da 3ª etapa do torneio de Peixes 
de Oceano e maior Cavala Wahoo da temporada

Equipe Fish Finder, campeã do Torneio de Peixes de Oceano

Equipe Bad Company Marebunda, vice-campeã no 
Torneio de Peixes de Oceano

Equipe Meirmão, 3º lugar no Torneio de 
Peixes de Oceano

Equipe Vida Mansa Aquavit, 2º lugar da 4ª etapa de 
Peixes de Bico e 3º lugar na 3ª etapa de Peixes de Oceano
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 Criado em 1994 por um grupo 
de associados animados com os resulta-
dos das pescas nos mares ao sul de Cabo 
Frio, o Cabo Frio Marlin Invitational é 
um dos torneios mais esperados da tem-
porada de pesca oceânica. 
 O termo “invitational” significa 
que o convite para participar é indis-
pensável, tanto para membros do ICRJ 
quanto para outras associações. Naquela 
época, diante do grande número de ins-
crições, a competição destinada exclusi-
vamente à pesca de Marlins Azuis mu-
dou a atividade na localidade, que antes 
era atípica e individual.
 Em 2001, na 8ª edição, foi pes-
cado por Eurico Soares da equipe Kom-
plot do Comandante José Wagner, o 
maior Marlin Azul do Brasil(575 kg) 
registrado em torneios oficiais de pesca, 
proporcionando ampla visibilidade ao 
Cabo Frio Marlin Invitational também 
internacionalmente. 
 Na sua 26º edição, ocorrida na 
subsede de Cabo Frio dos dias 03 a 13 
de janeiro em três etapas de dias de céu 
aberto, muito calor e ótimas condições 
de mar, participaram quatorze equipes 

e setenta e um pescadores. 
 Na primeira etapa, realizada no 
dia 05 de janeiro, foram liberados deze-
nove Marlins Azuis com a seguinte clas-
sificação: quatro pela equipe Binoca do 
Comandante Leonardo Bochner em 1º 
lugar, três pela equipe Kisu do Coman-
dante André Elias em 2º lugar e dois 
pela equipe Meirmão do Comandante 
Sandro Lahmann em 3º lugar. Disputa 
acirradíssima!
 Na segunda etapa, realizada no 
dia 06 de janeiro, foi a vez da equipe 
Ponta Negra do Comandante João Paulo 
T. da Costa assumir o 1º lugar com qua-
tro Marlins Azuis, já a equipe Binoca fi-
cou em 2º lugar com a liberação de dois e 
a equipe Garnet Offshore do Comandan-
te Felipe Drumond conquistou a terceira 
posição com um Marlim. Ao final, foram 
contabilizadas dez liberações. 
 Na terceira etapa, concluída em 
12 de janeiro, a equipe Thunder Sea do 
Comandante Matheus Assad conquistou 
o 1º lugar com quatro Marlins liberados, 
o 2º ficou com a equipe Release do Co-
mandante Alberto Quintaes e o 3º com 
Alhambra/Sunset dos Comandantes 

Guilhermino Lima e Delta Madureira, 
ambos com uma liberação. A etapa final 
atingiu oito liberações ao todo. 
 Na classificação geral, a cam-
peã foi a equipe Binoca, formada pelo 
Comandante Leonardo Bochner, Pedro 
Bertrand, Eliseu Soares Neto, Fernan-
do C. de Almeida Neto e João Victor 
Zarur; a vice-campeã, equipe Ponta 
Negra, formada pelo Comandante João 
Paulo T. da Costa, Fernando Pedrosa, 
Ricardo Pedrosa, Gustavo Ratones e 
Pedro Tinoco. As duas equipes totali-
zaram seis Marlins Azuis e 1.800 pon-
tos, mas a Binoca ganhou no desempate 
pelo libragem das linhas utilizadas nas 
capturas. O terceiro lugar ficou com a 
equipe Kisu, formada pelo Comandante 
André Elias, Ednilson Cordeiro, Rodri-
go Costa, Cláudio Elias, Renato Chaves 
e Beni Schvartz, que conseguiu quatro 
liberações.
 Foram 37 Marlins Azuis no to-
tal do Torneio e o destaque individual 
ficou com o Eliseu Soares Neto, parti-
cipante da equipe campeã, que liberou 
três na linha 80 lbs.  Parabéns aos parti-
cipantes!

26º TORNEIO CABO FRIO MARLIN INVITATIONAL

Equipe Binoca - 1º lugar geral e primeira etapa; 2º lugar da segunda etapa Equipe Ponta Negra - 2ª lugar geral e 1º lugar da segunda etapa
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PESCA - FEVEREIRO 2019

Data Torneio Local
9 Torneio de Encerramento – Pesca Oceânica ICRJ

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

 Durante o 26º Torneio Cabo 
Frio Marlim Invitational, no dia 05 
de janeiro, as equipes Greenboat e 
Release receberam a tarefa especial 
de colocar uma marca eletrônica no 
Marlim Azul e devolvê-lo ao mar. 
A missão faz parte de uma pesquisa 
científica coordenada pelo professor 
Alberto Amorim, do Instituto de Pes-
ca em Santos, da Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, em parceria com o pro-
fessor Eduardo Pimenta, da Univer-
sidade Veiga de Almeida, com apoio 
da Fapesp – Fundação do Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo. 
 Ao atingir a superfície, o dis-
positivo que é programado para se 
desprender automaticamente após 12 
meses, armazena dados como profun-
didade, deslocamento, temperatura 
da água e outros, que são enviados 
para os computadores dos cientis-
tas via satélite. As marcas eletrônicas 
enviam informações mais rápidas e 
precisas aos estudiosos, permitindo a 
otimização significativa dos estudos 
sobre o Marlim Azul.
As equipes Greenboat e Release, que 
colaboraram com o êxito da missão, 
são formadas por pescadores esporti-
vos experientes como o Comandante 
Philip Greenman, o Diretor de Pesca 
Eliseu Soares Filho, Alberto Quintães, 
Evandro Soares, Fabio Bergmann, 
Flávio Campos Reis, Marco Aurélio 
Vahia de Abreu e Flávio Lopes Reis.

PESCADORES DO ICRJ 
COLABORAM COM 

CIENTISTAS EM PESQUISA 
SOBRE O MARLIM AZUL

26º TORNEIO CABO FRIO MARLIN INVITATIONAL

Equipe Kisu - 3º lugar geral e 2º da primeira etapa Thunder Sea - 1º lugar da terceira etapa

 Equipe Release - 2º lugar da terceira etapa Equipe Meirmão - 3º lugar da primeira etapa

Equipe Garnet Offshore - 3º lugar da segunda etapa AlhambraSunset 3º lugar da terceira etapa
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 Os formandos da Turma 91 da classe de Nata-
ção Infantil da EDN terminaram o ano de 2018 com 
muita diversão. Nos dias 13 e 20 de dezembro, as 79 
crianças, com idades entre 01 e 14 anos, receberam 
seus certificados de conclusão de curso, além de meda-
lhas e camisetas. A confraternização foi feita em forma 
de gincana na piscina do Clube, onde puderam pôr em 
prática tudo que aprenderam durante o curso de forma 
bastante descontraída.

Gincana de Natação da EDN

CURSOS
• Optimist; (turmas abertas de terça a quinta-feira na parte da ma-
nhã e tarde -mínimo de 5 alunos)
• Laser/Dingue;
• Windsurf (turmas durante os finais de semana - idade mínima 15 anos)

CURSO DE VELA: FAST 23 Nível I - (mínimo de 3 e máximo 
de 4 alunos).

INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos) - turmas abertas de terça a quinta-feira 
com preço especial na parte da manhã ou tarde – mínimo de 5 
crianças.

NAVEGAÇÃO: 
Arrais Amador, Mestre Amador, Motonauta, Previsão do 
Tempo, Capitão Amador, Plantão GPS + VHF 

Vem remar!
Stand Up - Agende um horário e venha remar e conhecer o 
esporte, quem ama o mar, sol e quer exercitar o equilíbrio, não 
pode ficar fora dessa. (Aula individual ou pacote com 3 aulas).

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

Manhã: Aulas quartas e sextas-feiras (com 2 alunos já inicia a 
turma).
Horários: 06h às 07h50; 07h10 às 08h30; 08h40 às 10h; 10h 
às 11h20h e para Terceira Idade às 11h20 às 12h40. 

PISCINA:
•	 Natação Infantil de manhã - 6 meses a 14 anos
•	 Natação Infantil a tarde - 6 meses a 14 anos
•	 Nado Sincronizado de manhã - 6 a 12 anos

 A 16ª edição do torneio OFFSHORE 27,5 fechou o 
calendário de eventos da Pesca em 2018 com a participação 
de 10 equipes e uma pescaria farta, com quatorze dourados, 
treze Sailfishes, um Marlin Branco e um Marlin Azul.
 A Equipe Duquesa, do Comandante Guilherme 
Duque, Fernando Caetano de Almeida Neto, Ricardo Pe-
drosa e João Franklin Neto, sagrou-se campeã com uma 
pescaria de dois Sailfishes, um Marlin Branco e um Marlin 
Azul liberados, totalizando 550 pontos. Em segundo lugar 
tivemos a Equipe Borda Fishing, do Comandante Rogério 
Borda, Armênio Machado, Maurício Boynard, Luiz Ale-
xandre Cabral, Antônio Braga Bastos e Luiz Felipe. A ter-
ceira colocação ficou a Equipe Cap Rex, do Comandante 
Reinaldo Silva, Ricardo Mirsky, Erich Baumeier, Luiz Al-
berto Soares e Ricardo Francisco.
 A maior peça do torneio foi um dourado de 11,500 
kg, pescado por Alberto Quintaes da Equipe Release.
 Na chegada das equipes foi oferecido um churrasco 
de confraternização aos participantes, onde além da grande 
pescaria, foi brindada a amizade entre os competidores.

Duquesa é a campeã do 
OFFSHORE 27,5

Equipe Duquesa, Campeã do torneio OFFSHORE 27,5

Equipe Borda Fishing, vice-campeã do 
torneio OFFSHORE 27,5

Equipe Capt Rex, 3º lugar no 
torneio OFFSHORE 27,5
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 No dia 11 de dezembro aconte-
ceu a entrega das premiações do Bilhar 
do ICRJ, referente aos torneios dispu-
tados ao longo de 2018, nas categorias 
Ouro, Prata, Handicap Masculino e 
Geral Feminino. A celebração ocorreu 
durante um saboroso churrasco servido 
no Bar dos Pinguins. 
 Entre dezembro de 2017 e fe-
vereiro de 2018, rolou a disputa das pri-
meiras etapas dos torneios Ouro e Prata. 
Os primeiros colocados foram, respecti-
vamente, Fernando Gioia e Paulo Bastos. 
Já nas segundas etapas, que aconteceram 
entre março e junho, Peter King liderou 
a classificação no Torneio Ouro e João 
Pedro no Torneio Prata. Nas terceiras 
etapas, disputadas entre julho e outubro, 
Peter King se classificou novamente em 

primeiro lugar (Torneio Ouro) e Roberto 
Bueno ficou com a liderança do Torneio 
Prata.
 Na classificação geral, ocupa-
ram os pódios: (1º) Peter King, (2º) 
Fernando Gioia e (3º) Evandro Soares 
– no Torneio Ouro. Paulo Mário (1º), 
Roberto Bueno (2º) e Danilo Luna (3º), 
no Torneio Prata.
 O torneio Handicap contou 
com empate na terceira colocação, 
entre Roberto Bueno e Evandro So-
ares. A vitória foi de Eduardo Zepka 
e o vice-campeão foi João Vitor. No 
torneio Feminino, as etapas foram 
disputadas em agosto. Na classificação 
geral a campeã foi Ana Beatriz, Cris-
tina Haupt ficou com o vice-campeo-
nato e Maria Leiva em terceiro lugar. 

Maria Leiva ainda recebeu medalha 
de destaque por seu desempenho no 
Campeonato Estadual de Sinuca, dis-
putado em outubro, no ICRJ. Todas 
as participantes do torneio foram pre-
miadas com medalhas de participação 
em dezembro. Ao final, em momento 
de descontração, houve ainda a entre-
ga do tradicional Troféu Prego para 
Danilo Scharffenberg.
 Para Roberto Zarur, que orga-
nizou todos os torneios, “a expectativa 
é que consigamos fazer mais torneios em 
2019. No ano passado, devido a Copa 
do Mundo e Eleições Presidenciais, nosso 
calendário ficou apertado e não tivemos 
a disputa do torneio de duplas e da ca-
tegoria Six Red”. As competições da 
sinuca esse ano começam em abril.

Entrega de premiações do Bilhar ICRJ 2018

Classe ouro - 3º lugar geral Evandro Soares, 1º lugar ge-
ral Peter King, Comodoro Vicente Arruda e 2º lugar geral 
Fernando Gioia

Classe Prata - 1º lugar geral Paulo Mário, Comodoro Vi-
cente Arruda e 3º lugar geral Danilo Luna

Feminino- 3º lugar Maria Leiva, 2º lugar Cristina Haupt 
e 1º lugar Ana Beatriz

Handicap- 3º lugar Evandro Soares, 1º lugar Eduardo 
Zepka e 2º lugar João Vitor

Vencedores da primeira etapa classe ouro - 3º lugares Leo-
neardo e João Gabriel, 1º lugar Fernando Gioia, 2º lugar 
Evandro Soares e Diretor de Pesca Eliseu Soares

Peter king recebe de Sérgio Caneca o prêmio de melhor 
tacada 

Peter king entrega o troféu “Prego do ano” a Danilo 
Scharffenberg

Assessor de Bilhar Roberto Zarur comandou a entrega de 
prêmios

Vencedores da primeira etapa classe prata - 3º lugares Paulo 
Mario, 2º lugar Danilo Luna, 1º lugar Paulo Bastos e...
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 O Comando do 1º Distrito Naval realizou, no dia 
13 de dezembro, a tradicional cerimônia militar de impo-
sição da medalha “Mérito Tamandaré”, no Batalhão Naval. 
Dentre as personalidades agraciadas nesta ocasião, estavam 
o Vice-Comodoro João Cursino de Moura, o Presidente 
do Conselho Helio Lyra de Aquino Jr. e o Diretor da EDN 
Washington Bianchi que, por indicação do Diretor-Geral 
de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha 
Almirante-de-Esquadra Bento Costa Lima Leite de Al-
buquerque Jr., receberam a condecoração concedida pelo 
Comandante da Marinha Almirante-de-Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira. Antes deles outras autoridades do 
ICRJ já haviam recebido a honraria, como os Comodoros 
Vicente Arruda em 2012 e Paulo Fabiano em 2017.
 A condecoração foi criada em 1957 e destina-se a 
agraciar as autoridades, instituições e personalidades civis e 
militares, brasileiras ou estrangeiras, que tenham prestado 
serviços relevantes na divulgação ou no fortalecimento das 
tradições da Marinha, honrando seus feitos ou realçando 
seus vultos históricos.

Palavra dos homenageados            
Vice-Comodoro João Cursino de Moura

“Quando recebi uma comunicação pessoal do Almirante Ben-
to de Albuquerque que, por proposta dele, o Comandante da 
Marinha iria me condecorar com a Medalha Mérito Taman-
daré, foi uma sensação inesperada. Começou a passar um fil-
me em minha mente, de tantos momentos de convívio nestes 
anos com os membros da Marinha do Brasil e os sócios do 
ICRJ. Esta integração entre nossas instituições e as pessoas que 
as compõem é fortalecida pois temos um objetivo, que é a pre-
servação de nossa imensa costa marítima. Como já havia ido a 
outros eventos da Medalha Mérito Tamandaré, este dia 13 de 
dezembro de 2018 foi único, pois eu e tantos outros agraciados 
éramos os protagonistas desta vez. É uma imensa honra poder 
ser agraciado com esta condecoração. Os sócios e colaboradores 
do ICRJ contribuíram de alguma forma para que nossos no-
mes fossem propostos. Agradeço a todos por esta homenagem 
sabendo que meu orgulho e respeito pela Marinha do Brasil 
sempre estará em primeiro plano”.

Semana dedicada à Marinha do Brasil
MEDALHA MÉRITO TAMANDARÉ

Presidente do Conselho Helio Lyra de Aquino Jr.
“Considero a Marinha do Brasil uma das mais virtuosas 
instituições que temos em nosso país. Assim, receber uma 
condecoração como a Medalha Almirante Tamandaré é 
motivo de muito orgulho e reflete o grande respeito que te-
nho pelo mar e pelas tradições da Marinha”.

Diretor da EDN Washington Bianchi
“Para mim foi uma grande e inesperada honra desde o mo-
mento em que recebi a comunicação de que havia sido esco-
lhido para receber esta homenagem. No momento da con-
decoração, o grande número de homenageados de diferentes 
áreas e toda organização do 1°DN tornaram a emoção 
ainda maior e transmitiram a importância e significado 
desta solenidade. Tenho certeza de que nós, homenageados 
nesta oportunidade, na realidade estamos representando o 
trabalho e participação de todos os sócios e funcionários do 
nosso Clube que, ao longo destes praticamente 100 anos, 
vem contribuindo para o desenvolvimento, divulgação e 
crescimento dos esportes náuticos no ICRJ. Faço aqui um 
agradecimento especial aos nossos colaboradores, sejam fun-
cionários ou prestadores de serviços, da EDN e de outros 
setores, que neste momento tornam possível aprimorar o 
trabalho que desenvolvemos. Parabéns e muito obrigado a 
todos que contribuíram para mais esta conquista do ICRJ, 
com quem divido esta Medalha”.

Comodoria &
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Semana dedicada à Marinha do Brasil
 Seguindo a semana de eventos em homenagem à 
Marinha do Brasil, no dia 14 de dezembro, o Comodoro 
Vicente Arruda, o Contra-Comodoro José Roberto Braile, 
o Presidente do Conselho Hélio Lyra de Aquino Jr., o Vice-
-Presidente do Conselho Carlos Eduardo Wright Domin-
gues e alguns Diretores e sócios do ICRJ, acompanharam a 
cerimônia de lançamento ao mar do Submarino Riachuelo, 
do Programa de Desenvolvimento de Submarinos – Prosub.
 O evento, realizado no Complexo Naval de Itaguaí 
(RJ), contou com a presença do presidente Michel Temer, 
do presidente eleito Jair Bolsonaro, além do Comandante 
da Marinha Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira e outras autoridades.
 “Senti imenso orgulho e respeito pelo resultado do 
PROSUB e aplaudo a Marinha Brasileira pelos frutos deste 
projeto”, disse o Comodoro Vicente Arruda.
 O Riachuelo é o primeiro do Prosub a ser lançado 
ao mar. Com 72 metros de comprimento e 1.700 toneladas, 
o submarino tem capacidade para 35 tripulantes e atinge a 
velocidade de 20 nós, o equivalente a 37 quilômetros por 
hora. O submarino passará por testes durante dois anos, 
para depois ser incorporado à Marinha. O cronograma 
previsto para lançamento ao mar dos submarinos do Pro-
sub, que tem parceria com a França, é: Humaitá em 2020, 
Tonelero em 2021, Angostura em 2022 e o nuclear Álvaro 
Alberto em 2029. 

LANÇAMENTO DO SUBMARINO RIACHUELO

 Encerrando a semana dedicada à Marinha e em 
homenagem ao Dia do Marinheiro, o ICRJ realizou tra-
dicional almoço no dia 15 de dezembro. O evento iniciou 
com a ida de integrantes da Comodoria, Diretores e alguns 
Conselheiros ao 1º Distrito Naval para o Vinho de Honra, a 
convite do Comandante da Marinha.  Depois desta cerimô-
nia, os Almirantes acompanharam nossa comitiva de volta 
ao Clube, em agradável passeio pela Baía da Guanabara.
 As senhoras dos Almirantes e o quadro social já se 
encontravam a espera no Salão Nobre, onde foi servido co-
quetel de recepção. Em seguida, todos se dirigiram ao Salão 
Marlin Azul.
 O Comodoro Vicente Arruda deu as boas-vindas a 
todos e enfatizou a importância do relacionamento do ICRJ 
com a Marinha: “O laço que une o nosso Iate Clube à Mari-
nha é histórico e perenizado na nossa flâmula. Não apenas em 
virtude da prática dos desportos náuticos, mas, sobretudo, ao 
amor que todos devotam ao mar, berço da vida e maior frontei-
ra do nosso país, a famosa Amazônia Azul”. Finalizou dizendo 
que somos todos marinheiros, dos mares, dos rios, dos lagos 
e da própria vida.
 Em seguida foi a vez do homenageado do dia, o 
Comandante da Marinha Almirante-de-Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, proferir algumas palavras em agrade-
cimento ao ICRJ pela acolhida. O discurso foi feito pelo 
orador, o Contra-Almirante André Moraes Ferreira.  A troca 
de lembranças entre as entidades ocorreu logo após os dis-
cursos, seguido pelo delicioso almoço empratado.

ALMOÇO EM HOMENAGEM À MARINHA 

Comodoria &
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 Durante o tradicional almo-
ço oferecido à Força Aérea Brasileira 
pelo ICRJ em outubro de 2018, o 
Comandante e Reitor da Universida-
de da Força Aérea (UNIFA), Major 
Brigadeiro do Ar José Isaías Augusto 
de Carvalho Neto, convidou a Como-
doria e Conselheiros à conhecerem a 
instituição e o Museu Aeroespacial.  
A visita ao Campo dos Afonsos acon-
teceu no dia 26 de novembro e con-
tou com a presença do Comodoro 
Vicente Arruda, do Vice-Presidente 
do Conselho Carlos Eduardo W. 
Domingues e mais de 20 Diretores e 
Conselheiros.
 Na ocasião, os participantes 
puderam conhecer a infraestrutura 
da UNIFA e o Museu Aeroespacial. 
Este, que é o maior e mais importan-
te museu de aviação militar e civil do 
Brasil, conta com uma área de mais 
de 15mil m²com exposições perma-
nentes, de longa e de curta duração, 
além de aeronaves de relevante valor 
histórico e tecnológico.

COMODORO E CONSELHEIROS 
VISITAM MUSEU AEROESPACIAL

 Na manhã do dia 02 de janeiro, o Contra-
Comodoro José Roberto Braile, o Presidente do 
Conselho Hélio Lyra de Aquino Jr, o Diretor de Sede 
José Luiz Pontes Macedo e o sócio Otto Vergueiro 
participaram da cerimônia de transmissão de cargo 
do Ministério das Minas e Energia, em Brasília. O 
evento simbólico oficializou a transmissão da pasta 
ao Almirante-de-Esquadra Bento Costa e Lima, que 
também é sócio do ICRJ. Na ocasião, foram realizadas 
17 cerimônias - algumas com a presença do Presidente 
Jair Bolsonaro - para que os ocupantes dos cargos até 
31 de dezembro dessem lugar aos escolhidos do novo 
governo federal.

Comitiva do ICRJ participa de cerimônia de transmissão de cargo em Brasília

Comodoria &

Comitiva do ICRJ sendo recepcionada pelo Ministro das Minas e 
Energia, Almte. Bento
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 Os Conselheiros do ICRJ 
se reuniam no dia 20 de dezem-
bro para confraternizar no Salão 
Nobre em um dos eventos mais 
tradicionais do ano, o Coquetel do 
Conselho Deliberativo. 
 A cúpula foi recepciona-
da pelos anfitriões Hélio Lyra 
de Aquino Jr, Presidente, Carlos 
Eduardo W. Domingues, Vice-
-Presidente e Evandro Soares, 2º 
Secretário, e puderam compartir 
momentos agradáveis com boa 
música, comida excelente e, acima 
de tudo, ótima companhia.

Confraternização dos Conselheiros

O presidente do Conselho Helio Lyra de Aquino Jr, o vice-presidente Carlos Eduardo W. Domingues e as 
senhoras

Conselho &

Comodoro Vicente Arruda e sua esposa RobertaSegundo Secretário do Conselho Evandro Soares e sua filha Maria Clara

Contra-comodoro José Roberto Braile e o Assessor de Radiocomunicação 
Eduardo Andreoni

Comodoro Vicente Arruda, ex-comodoro Hélio Lyra, Presidente do Conselho 
Hélio Lyra de Aquino Junior e Diretor de EDN Washington Bianchi
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UM CRIME DE 
MESTRE
DIA: 01/02/19 
 SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Anthony 
Hopkins, Ryan Gosling, 
2007 (EUA/ALE), 108 
min, Suspense, 14 (anos).

Willy Beachum é um promotor que nunca 
perdeu um caso e está prestes a deixar seu em-
prego por um melhor, até que seu chefe lhe 
entrega um caso de assassinato. 

“ Não tem tiros, nem correria - e justamente 
por isso vale a pena ser visto! ”

O DISCURSO DO REI
DIA: 02/02/19 
SÁBADO
ELENCO:  Colin Firth, 
Helena Bonham Carter, 
2011 (Reino Unido), 118 
min, Biografia/Drama 
Histórico, 12 (anos).

O Príncipe Albert da Inglaterra deve ascender 
ao trono como Rei George VI, mas ele tem 
um problema de fala. Sabendo que o país pre-
cisa que seu marido seja capaz de se comuni-
car perfeitamente, Elizabeth contrata Lionel 
Logue, um ator australiano e fonoaudiólogo, 
para ajudar o Príncipe a superar a gagueira. 

“ ‘O Discurso do Rei’ é um filme que exalta o 
teatro clássico. Foi o grande vencedor do Oscar 
2011 levando 4 estatuetas, destacando as de: 
Melhor Filme e Melhor Ator para Colin Firth”. 

RAZÃO E 
SENSIBILIDADE
DIA: 03/02/19 
DOMINGO
ELENCO:  Emma 
Thompson, Kate Wins-
let, Hugh Grant, 1996 
(Reino Unido/ EUA), 
135 min, Drama/Co-
média, Livre.

Em virtude da morte do marido, uma viúva 
e as três filhas passam a enfrentar dificuldades 
financeiras, pois praticamente toda a herança 
foi para um filho do primeiro casamento, que 
ignora a promessa feita no leito de morte de 
seu pai que ampararia as meias-irmãs. 

“Adaptação do romance da escritora britânica 
Jane Austen, o filme mostra o oposto entre duas 

mulheres – uma é pura razão a outra puro 
sentimento e o interessante é que elas são irmãs, 
tiveram a mesma educação, mas com persona-

lidades completamente diferentes”.

A PROPOSTA
DIA: 08/02/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Sandra 
Bullock, Ryan Reynolds, 
2009 (EUA), 108 min, 
Comédia Romântica, 12 
(anos).

Margaret Tate é uma po-
derosa editora de livros, que se vê em apuros 
ao ser comunicada de sua deportação para 
o país-natal, o Canadá. Para evitar que isto 
ocorra ela declara estar noiva de Andrew Pax-
ton, seu assistente. Perseguido por Margaret 
há anos, ele aceita participar da farsa, mas 
impõe algumas condições.

ENCONTRANDO 
FORRESTER
DIA: 09/02/19
SÁBADO
ELENCO:  Sean 
Connery, Rob Brown, 
F. Murray Abraham, 
2000 (EUA), 136 min, 
Comédia, 12 (anos).

Jamal Wallace ganha uma bolsa de estu-
dos em uma escola de elite de Manhattan 
devido ao seu desempenho nos testes de 
seu antigo colégio no Bronx. Ele conhe-
ce William Forrester, um talentoso e re-
cluso escritor com quem desenvolve uma 

profunda amizade. Percebendo o talento 
para a escrita de Jamal, Forrester procura 
incentivá-lo a seguir este caminho, mas 
termina recebendo de Jamal algumas boas 
lições de vida.

“’Encontrando Forrester’ é um filme sensível, 
emocionante, bem dirigido, envolvente e reple-

to de mensagens edificantes”.

A COR DO PARAÍSO 
DIA: 10/02/19 
DOMINGO
ELENCO: Mohsen 
Ramezani, Hossein 
Mahjub, Salame Feizi, 
2000 (IRÃ), 88 min, 
Comédia Dramática, 12 
(anos).

O pai de um menino deficiente visual tem 
vergonha do próprio filho, mas o garo-
to mostra que a impossibilidade de ver o 
mundo só aumenta sua capacidade de sen-
tir o seu poder.

“O filme gira em torno desta delicada relação 
entre pai e filho, dos laços de família e da sensi-
bilidade do menino cego. Do mesmo diretor de 

Filhos do Paraíso”.

UM ATO DE 
LIBERDADE
DIA: 15/02/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Daniel 
Craig, Liev Schreiber, 
Jamie Bell, 2009 (EUA), 
137 min, Guerra, 14 
(anos).

Inspirado em uma história real sobre a luta de 
três irmãos judeus, Tuvia, Zus e Azael Bielski, 
para erguer uma comunidade de resistência à 
ocupação nazista, animando outros sobrevi-
ventes a juntarem-se a eles.

“O filme é um primor técnico, com fotografia e 
figurino impecáveis; e é ambientado durante a 

Cinema &
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Sextas às 19h30, sábados às 19h30h. Domingos às 17h.
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Segunda Guerra Mundial e mostra um grupo 
de judeus que consegue sobreviver aos ataques 

das tropas de Hitler e contar a história”.

CALLAS FOREVER
DIA: 16/02/19 
SÁBADO
ELENCO:  Fanny Ar-
dant, Jeremy Irons, Joan 
Plowright, 2003 (FRA/
ITA), 110 min, Biogra-
fia/Drama, 12 (anos).

Em 1977, a cantora de ópera Maria Callas é 
uma das divas mais famosas do mundo, mas 
sua voz já não é a mesma. Ela tenta revitalizar 
sua carreira em um concerto televisionado de 
“Carmen”, de Bizet.

“A história, tema do filme, é verdadeira e foi 
oferecida várias vezes ao diretor Franco Zeffi-
relli, amigo pessoal de “La Callas” e, por isso, 
pessoa ideal para contar ao mundo como era a 
vida de uma das mais conhecidas cantoras do 

mundo num passado não muito distante”.

O REGRESSO 
DIA: 17/02/19
DOMINGO
ELENCO:   Leonardo 
DiCaprio, Tom Hardy, 
Domhnall Gleeson, 
2016 (EUA/Hong Kong/
Taiwan), 156 min, Faro-
este/Aventura, 16 (anos).

1822. Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) par-
te para o oeste americano disposto a ganhar 
dinheiro caçando. Atacado por um urso, fica 
seriamente ferido e é abandonado à própria 
sorte pelo parceiro John Fitzgerald (Tom 
Hardy), que ainda rouba seus pertences. 
Entretanto, mesmo com toda adversidade, 
Glass consegue sobreviver e inicia uma árdua 
jornada em busca de vingança.

“O filme é considerado um hino à natureza. 
Indicado para 12 estatuetas, foi vencedor de 3 

Oscar em 2016 incluindo os de Melhor Ator 
e Melhor Fotografia; e também 4 Globos de 

Ouro”. Imperdível!!!

A VIDA DE DAVID 
GALE
DIA: 22/02/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Kevin Spa-
cey, Kate Winslet, Laura 
Linney, 2003 (EUA/
Reino Unido/ALE), 130 
min, Drama/Policial/Sus-
pense, 16 (anos).

David Gale é um professor que trabalha na 
Universidade do Texas e também um ativis-
ta contra a pena de morte. Até que, após o 
assassinato de uma colega de trabalho, Gale 
é injustamente acusado e condenado à pena 
contra a qual ele tanto combate. O caso cha-
ma a atenção de Elizabeth Bloom, uma jor-
nalista que decide investigar a vida de Gale e 
também o sistema judicial que o condenou à 
pena de morte.

“’A vida de David Gale’ é uma abordagem a 
respeito da pena de morte”.

INCÊNDIOS 
PALESTRANTE 
DIA: 23/02/19 
SÁBADO
ELENCO:  Rémy 
Girard, Lubna Azabal, 
Maxim Gaudette, 2011 
(CAN), 123 min, Dra-
ma, 14 (anos).

Nawal, uma mulher moribunda do Orien-
te Médio que vive em Montreal, deixa car-
tas para seus filhos gêmeos para serem lidas 
quando ela falecer. Jeanne deve entregar a 
dela para o pai que nunca conheceu e Si-
mon deve entregar a dele para o irmão que 
nunca soube que tinha. Os irmãos viajam 
para o Oriente Médio separados e viven-

Cinema &
ciam atos de brutalidade, descobrem uma 
história familiar surpreendente e têm reve-
lações sobre si mesmos.

“Indicado ao Oscar, ‘Incêndios’ une amor e polí-
tica no Oriente Médio”.

EXCALIBUR 
PALESTRANTE 
DIA: 24/02/19 
DOMINGO
ELENCO:   Nigel Terry, 
Helen Mirren, Cherie 
Lunghi, 1981 (EUA/
Reino Unido), 140 min, 
Histórico/Aventura/Dra-
ma, 14 (anos).

Durante a era medieval, o rei Uther Pen-
dragon recebe do mago Merlin a mística 
espada Excalibur. Após varios conflitos, 
Uther é ferido mortalmente, e antes de 
falecer enterra a espada em uma pedra, 
deixando a Inglaterra sem um rei. Apenas 
quem retirar a espada da pedra poderá se 
tornar o novo rei. Com a Inglaterra divi-
dida pela ausência de um rei, vários nobres 
disputam a posse da espada, mas apenas 
o jovem Arthur, filho de Uther, auxiliado 
por Merlin, consegue retirá-la. Entre vários 
feitos, Arthur unifica o Reino da Inglater-
ra, cria a Tavóla Redonda, unindo os mais 
nobres cavaleiros com um rígido código de 
conduta e constrói a cidade de Camelot.
 
“A trilha sonora original composta por Trevor 
Jones e que usa peças de outros autores – fa-
mosamente Carmina Burana, de Carl Orff 
e Tristão e Isolda, O Anel do Nibelungo e 
Crepúsculo dos Deuses, de Richard Wagner – 
inebria e hipnotiza o espectador, retirando-o 
de seu mundo e transpondo-o para o meio da 
ação e das intrigas arturianas que fascinam o 
mundo há pelo menos 500 anos”.

Nos dias 01, 02 e 03 de março não haverá sessão de cinema 
devido ao Carnaval 2019, que será em 05/03/2019.
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 As inscrições para o sorteio 
de vagas nas subsedes durante a Se-
mana Santa abrem no dia 11 de fe-
vereiro e encerram no dia 11 de mar-
ço ao meio-dia. O sorteio também 
acontece no dia 11 de março, às 19h, 
no Centro Cultural. Para se inscre-
ver, basta entrar em contato com a 
Gerência de Sede, pessoalmente, por 
telefone (21 3223 7200), ou e-mail 
(sede@icrj.com.br). 
 O pacote deste ano inclui 3 
diárias a R$120,00 cada, totalizando 
R$360,00, com check-in na quinta-
-feira, 18 de abril, e check-out no 
domingo de Páscoa (21). Participe!

 Aplaudimos a sorte de 
um “Atobá”, cansado e debilita-
do, que precisava de socorro para 
sobreviver longe da poluição na 
Baía da Guanabara. Para isso, 
pode contar com a ajuda de fun-
cionários do Clube, treinados e 
atentos a este procedimento.
 Ao perceber o animal em 
dificuldade na água, Mestre Dur-
valino, da embarcação Cocoroca, 
comunicou a base que estaria le-
vando a ave a bordo, e que cha-
massem a ONG para completar 
o salvamento. Meia hora depois, 
o carro acolheu a ave numa gaio-
la, ali mesmo já extraiu um cara-
mujo entalado no bico, e expli-
cou que a levaria ao abrigo para 
recuperar a saúde do bichinho e 
devolveriam ao ambiente natural 
assim que possível.
 Crianças e velejadores em 
volta aplaudiram o feito! 

ACONTECEU 
NO ICRJ
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 Visando mais rapidez no sal-
vamento nas praias locais durante o 
verão, a Subsede de Cabo Frio firmou 
parceria com o Corpo de Bombeiros 
e disponibilizou espaço no hangar 
para uma unidade móvel, para faci-
litar as operações. Uma ação simples 
que pode salvar vidas.

Parceria com 
Bombeiros

 Estão abertas as inscri-
ções para o Torneio de Tênis de 
Duplas do ICRJ 2019. Com sua 
realização prevista para ocorrer de 
março a maio, a competição está 
com as inscrições abertas desde 
01 de janeiro e vão até o dia 28 
de fevereiro, devendo ser reali-
zadas no Departamento de Sede 
ou pelo Whatsapp do Tênis. As 
categorias serão divididas poste-
riormente, mas estão previstas as 
seguintes: Masculino Open, A e 
B, e Feminino Open e A.
 “Voltamos a realizar este 
torneio em 2017 e obtivemos gran-
de sucesso. Para 2019, esperamos a 
participação de aproximadamente 
40 duplas”, afirmou o Assessor de 
tênis Julius Haup.

Abertas inscrições 
para Torneio de 
Tênis de Duplas

 Dois caiaques novos foram 
adquiridos pela Subsede de Cabo 
Frio. Os barcos são para fins recreati-
vos e já estão à disposição dos associa-
dos para navegarem nas águas caribe-
nhas de Cabo Frio.

PASSEIO DE 
CAIAQUE EM 
CABO FRIO

SORTEIO DE 
SEMANA SANTA
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 A privilegiada vista da Subsede do ICRJ 
em Cabo Frio costuma atrair muitos sócios para 
acompanhar a queima de fogos na noite de Ré-
veillon. Na virada de 2019 não foi diferente. 
Cerca de 50 pessoas participaram da ceia especial 
organizada pelo Chef Daniel Pezzotte, que con-
tou com o embalo musical do Saxofonista Gabriel 
Leite. Assim como na noite da virada em 2018, 
entre os presentes, também esteve o Comodoro 
Vicente Arruda e sua família. 

Réveillon em Cabo Frio ...e em Angra dos Reis
 A Subsede de Angra dos Reis também teve ceia de ré-
veillon para os sócios que escolheram passar a virada do ano de 
frente para o mar. A mesa farta, organizada pelo gerente Orlan-
dino e sua equipe, ofereceu aos associados e seus convidados 
algumas das delícias tradicionais da Subsede, como a caldeirada 
de frutos do mar, e pratos típicos do réveillon, como leitão as-
sado e lentilhas. “Fomos muito bem atendidos durante o jantar e 
pudemos assistir da varanda e da praia à queima de fogos na Ilha 
da Gipoia e na Praia do Bomfim”, disse o sócio Delta Madureira, 
que passou a virada na Subsede.
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