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Prof. Waldyr Ramos
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ACADEMIA CORPO LASER - ICRJ

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h
(hora de almoço das 13h às 14h )

DOMINGO E FERIADO

Das 9h30 às 14h
(fechado no último domingo do mês)

Formas de pagamento:
Dinheiro ou débito em título

Modalidades e Programação:
Ginástica, Musculação, Personal Training

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

A

edição 71 do Boletim Iate compõem-se de vários registros comemorativos
pelos 99 anos de existência do clube.
Na capa, um belo momento da festa de
aniversário onde estão os integrantes da
Comodoria e suas respectivas esposas
na Pérgula da Piscina. Confira os detalhes da incrível festa
com o show da banda Os Paralamas do Sucesso na página
central. Mais de 700 pessoas compareceram ao evento.
A Vela também celebrou o aniversário do clube.
Realizou-se a Copa Aniversário, para diversas classes de
monotipo, e a Regata Aniversário do ICRJ, para veleiros
de oceano. Ambos com confraternizações e cerimônias de
premiação no Salão Nobre.
Fora das festividades, o ICRJ sediou o Campeonato Estadual de J24, recebendo campeões mundiais da
classe, o Torneio Roberto Bueno da classe Star e a Snipe
Challenge 2019. No exterior, teve medalha para representantes do clube nos Jogos Sul-Americanos de Praia, na
Argentina, e no Troféu Princesa Sofia, na Espanha.
A Pesca promoveu o Torneio 99º Aniversário do
ICRJ de Caça Submarina, que elegeu a equipe do clube
como a melhor da competição. O 51º Torneio de Pesca
Costeira que tinha término previsto para 2018, encon-

trou em março deste ano as condições climáticas ideais
para que o evento ocorresse com sucesso. Confira também
informações e fotos da pesca sustentável realizada por um
grupo de sócios na Amazônia.
A coluna Social apresenta uma programação recheada de cultura e entretenimento para este mês. Veja
também os detalhes do show da Gilsse Campos e seu grupo, que interpretou canções clássicas do cinema revelando
histórias e curiosidades do repertório, assim encantando o
público de sócios e convidados.
Para as crianças, a EDN comunica que já estão
abertas as inscrições para a colônia de férias do mês de
julho. Confira também a grade de cursos da escola e a
programação recreativa do clube.
Em “Rumo aos 100”, conheça um pouco da história de um dos primeiros esportes do clube: a aviação
esportiva. Quase inacreditável, mas há muito tempo, havia uma pista de pouso e decolagem no lugar da área da
piscina.
Em Iate News, saiba os últimos feitos e comunicados da sede e subsedes, além da decisão da Resolução
Conjunta de Comodoria e Mesa Diretora do Conselho
Deliberativo – nº 01/2019.

Boa leitura!

Rumo aos 100
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A AVIAÇÃO ESPORTIVA NO ICRJ

A pista da aviação, quando já concluídos os hangares 1, 2 e 3.

A aviação chegou ao Brasil em
1916 com núcleos criados na Marinha
e no Exército, com operações restritas
aos meios militares para treinar pilotos.
Os civis viam no avião uma oportunidade para praticar um novo esporte,
tanto que em 1920, alguns componentes do grupo fundador do clube já possuíam pequenas aeronaves.
Depois dos aforamentos e
aterros na Av. Pasteur, faltavam recursos para a construção das edificações
planejadas, daí a ideia de usar o espaço
como uma pista de pouso e decolagem. Em 1938, os aviadores associados contaram com o apoio do Patrono
Arnaldo Guinle para alterar o estatuto
incluindo a atividade aviatória como
um dos propósitos do clube. Através
da aviação esportiva, novos sócios foram conquistados, assim aumentando
a captação de recursos que tanto faltavam para que os demais projetos fossem desenvolvidos.
Antes da consolidação da escola de aviação própria, os pilotos do
ICRJ – na época ainda FYC – utilizavam aviões de outros clubes especialistas através de cupons que davam
direito a cinco minutos de voo cada.

Hangar Darke de Mattos de uso privativo da aviação, o hangar 3 dos dias de hoje

As primeiras duas aeronaves do clube foram doadas, uma pelos irmãos
Jorge e Darke Bhering de Mattos,
batizada com o nome Darke David
Bhering de Mattos, pai dos doadores,
outra por Mario Rebello d’Oliveira,
com o nome Marquês de Herval. O
departamento de aviação do clube
cresceu e atraiu alunos até do exterior.
Nos anos 40, três pilotos do
clube sofreram acidentes fatais enquanto pilotavam. Em 1942, o último incidente registrado foi responsável pelo falecimento de Darke de
Mattos, um dos mais ilustres associados do clube. Ainda que lamentando
essas perdas, a experiência da Escola de Aviação do Fluminense Yacht
Club foi muito relevante, concedendo brevês para 230 alunos até o ano
de 1945.
A pista utilizada pelos nossos
pilotos, de pouco mais de 400m de
extensão, sempre representou riscos
e, por sua posição entre o mar e a Av.
Pasteur, acabou por levar as autoridades aeronáuticas a direcionar os pousos e decolagens sempre a partir da
orla em direção ao mar e, ainda assim,
houve acidentes.

Depois de algumas tentativas
para manter a pista mesmo com intervenções do poder público, o Conselho Deliberativo decretou o encerramento da Escola de Aviação em
26 de setembro de 1946. Hoje, podemos relembrar materialmente essa
fase épica através dos hangares que
acolhem veleiros em substituição aos
muitos aviões que ali eram abrigados.
A pista de decolagem deu lugar a área
da piscina e seus muitos coqueiros.

Maria Bicalho embarca em monomotor na pista que
deu lugar a área da piscina - Foto arquivo pessoal de
Jomar Roscoe
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Vela &

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NO MÊ
COPA ANIVERSÁRIO
Março é um mês de muitos
eventos comemorativos em razão do
aniversário do nosso clube, e fazendo parte da programação especial, a
Copa Aniversário do ICRJ foi realizada no dia 16 de março. A competição
recebeu muitos barcos de 13 classes
de monotipos: Dingue, HPE 25, J24,
J70, Laser, Laser Radial, Laser 4.7,
Open Standard, Open Radial, Open
4.7, Ranger 22, Snipe e Star.
Os velejadores foram agraciados com boas condições de vento
sul – de 10 a 12 nós – que proporcionaram uma boa regata no percurso barla-sota com 05 pernas. Mais
de 200 participantes completaram a
prova que durou aproximadamente
uma hora.
Na classe Dingue, o barco
Farofa (ICRJ) conseguiu a vitória,
em seguida ficaram Piu-piu (CRG) e
Celevi (ICRJ), respectivamente. Na
HPE 25, o Carioca Fiote (ICRJ) conquistou a primeira colocação, o Take
Ashauer (ICRJ) a segunda, e o Bravíssimo 5 (ICRJ) a terceira.
Na J24, a equipe do barco
Sunset (ICRJ) foi a melhor e ficou
em primeiro lugar, em segundo ficou
o barco Faca Amolada (ICRJ), e em
terceiro o Aquarius (GVREFOMM).
A Copa serviu como um treino para o
Estadual da classe, que aconteceu na
mesma raia semanas depois.
Na J70, a embarcação Viking (ICRJ) foi a campeã, a Tô Nessa (ICRJ) vice-campeã, e a Caruru
(ICRJ) ficou na terceira posição. Na
Laser, o velejador Nelson Alencastro
(ICRJ) foi o melhor na disputa com
o Ricardo Chebar (ICB), garantindo
assim o primeiro e segundo lugar na
devida ordem.

Na Laser Radial, o participante Luiz Otávio Correia foi o campeão
(CNC), Gabriel Konigsfeld (ICRJ) vice-campeão, e o Luiz André Castro (CNC)
concluiu a regata em terceiro lugar.
Na Laser 4.7, o velejador Pedro
Henrique Wiegand (CNC) conquistou
a primeira colocação, Gabriel Rebello
(CNP) ficou em segundo lugar, e Gabriel Belluco (ICRJ) em terceiro.
Na Open Standard, Gustavo
Nascimento (ICRJ) foi o vencedor,
Gustavo Abdulklech atingiu a segunda posição, e Fernando Leão (ICRJ)
a terceira. Na Open Radial, Gabriel
Konigsfeld (ICRJ) conquistou a primeira colocação, Lucas Farina (ICRJ)
e Pedro Madureira (ICRJ) completaram o pódio em segundo e terceiro
lugar, nessa ordem.
Na Open 4.7, o Gabriel Rebello (CNP) foi o campeão, logo
após ficou Christina Frediani (ICRJ),
segunda colocada, e Gabriel Belluco
(ICRJ), terceiro lugar. Na Ranger 22,
o barco Vagal (PCSF) ganhou a competição, o Hook (ICRJ) terminou
na segunda colocação, e o Set Point
(CNC) na terceira.
Na classe Snipe, a dupla Nick
Grael e Fernando Gioia (ICRJ/MB)
foi a campeã, em segundo lugar ficou
Carlos Praça e Pedro Walter (ICRJ), e
em terceiro Flavio Castro e Fabio Horta
(ICRJ). Na Star, participaram as duplas
John King e Fernando Ilha (ICRJ), e
Sergio Goretkin e Juniba (ICRJ).
As classes que mais receberam
barcos foram a Snipe, com 15, e a HPE
25, com 12. Ao fim da competição,
houve confraternização e happy hour
nos hangares. A cerimônia de premiação aconteceu dias após o evento, no
dia 27 de março, no Salão Marlin Azul.

Velejadores do ICRJ cumpuseram o
pódio da classe Snipe

Os representantes das embarcações
premiadas na Ranger 22

Vencedores da HPE 25 com o Presidente do
Conselho, Helio Lyra de Aquino Júnior, que
entregou os troféus

Participantes premiados na classe J24
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Vela &
MÊS DO 99º ANIVERSÁRIO DO ICRJ
REGATA ANIVERSÁRIO
A Vela Oceânica também participou das comemorações. No dia 17
de março, aconteceu a Regata de Aniversário do ICRJ 2019, com a participação de 40 barcos certificados nas
classes ORC, IRC, e BRA RGS A e B.
As condições de vento foram boas, no
quadrante sul de média e forte intensidade, apesar do mar agitado.
O percurso da prova aconteceu fora da Baía de Guanabara, com
montagem da Ilha do Pai e Ilha Rasa
por boreste e chegada na Ilha da Laje,
com um total de 25 milhas. Já para
a classe BRA RGS B, o percurso de
14 milhas teve largada nas proximidades da Escola Naval, montagem da
boia de sinalização no meio da Barra Grande, montagem da sinalização
encarnada uma milha depois do vão

central da Ponte Rio-Niterói, e chegada na Ilha da Laje.
Na classe ORC, o barco
Maestrale Lugsub-Mapma do Comandante Adalberto Casaes (ICRJ)
foi o campeão, o Angela Star VI do
Comandante Peter Siemsem (ICRJ)
vice-campeão, e o Maximus do Comandante Ralph Rosa (CNC) ficou
em terceiro lugar.
Na IRC, o barco Danadão do
Comandante Guilherme Rafare (ICRJ)
conquistou a primeira colocação, o Ah
Muleque comandando por Ricardo Ricardi (ICRJ) a segunda, e o Tahiti Nui
liderado por Gabriel Penido (ICRJ)
conseguiu a terceira posição.
Na BRA RGS A, a embarcação Lelia W da Comandante Lelia Winckler (ICRJ) foi a campeã, o

Capitães e tripulantes da BRA RGS A e seus troféus

Campeões da BRA RGS B

barco Mano’s Chopp comandado por
Guilherme Winter (ICB) alcançou a
segunda colocação, em terceiro lugar
ficou o Cristilino do Comandante
Renato Fernandes (ICRJ).
Na BRA RGS B, o primeiro
lugar foi do barco Dorf, que é comandado por Roberto Scanardorf
(ICRJ), o Eurus de Ronaldo Senfft
(ICB) obteve a segunda colocação, e
o Bruschetta - Faca Amolada do Comandante Dalmo Ferreira (ICRJ) foi
o terceiro colocado.
A regata foi válida para o
ranking interno do ICRJ das classes ORC e IRC. A premiação dos
competidores aconteceu também
no dia 27 de março, junto com a
Copa Aniversário e a Regata Pimentel Duarte.

O Diretor de Vela, Fernando Madureira, e os premiados na classe IRC

O Contra-Comodoro, José Roberto Braile, e os vencedores da ORC
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Vela &

COPA ANIVERSÁRIO DE OPTIMIST

As comemorações na Vela encerraram com chave
de ouro. Nos dias 23 e 24 de março, foi a vez da classe
Optimist disputar a Copa Aniversário. Com a presença
de 83 crianças, as regatas aconteceram em dois dias de sol
forte, ventos rondados de intensidade média para fraca e
muita maré.
Ao total, aconteceram oito regatas, quatro para a
categoria Estreante e quatro para Veterano. Os destaques do
nosso clube foram as atletas Joana Gonçalves, que venceu
a competição na classificação geral com quatro pontos de
vantagem em relação ao segundo colocado, e Joana Freitas,
que conquistou a segunda colocação na categoria Estrean-

te nos critérios de desempate, após concluir a prova com a
mesma quantidade de pontos que o primeiro colocado.
O ICRJ também foi representado no pódio por
Lucca H. Ricardi, terceiro colocado Estreante, e Axel Vergueiro da Cruz, terceiro lugar Veterano. Entre os estreantes, Florian Grimbergen (CC) conquistou o primeiro
lugar, e Eduardo Guimarães (CNC) foi o vice-campeão
dos veteranos.
A próxima competição oficial da classe será a Taça
Comodoro, que acontecerá no ICRJ entre os dias 18 e 19
de maio. Contamos com a presença e torcida dos nossos
sócios para incentivar os jovens atletas.

Flotilha do ICRJ bem representada - Joana Gonçalves, campeã na
classe Veterano, entre Axel Cruz e Newton Passos, 3º e 4º lugar

Veterano categoria Infantil Feminino - Julia Addun, vice-campeã;
Gabriela Paixão, 3º lugar; com Guilherme Born, Assessor da Vela

O Diretor Fernando Madureira e os premiados da categoria Estreante
- Yumi Ichikawa, 4º lugar; Lara Amaral, 5º; Florian Grimbergen, 1°;
Joana Freitas, 2º, Lucca Ricardi, 3º

Veterano categoria Infantil Masculino - Luccas Freitas, 3º lugar;
Axel Cruz, campeão; Newton Passos, vice-campeão; Nicholas Grael,
Capitão da Flotilha de Snipe, que entregou os troféus

Vela &
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Equipe Brasileira de Vela leva quatro medalhas
nos Jogos Sul-Americanos de Praia
Ricardo Luz e Gabriella Kidd conquistaram o bronze nas categorias Radial e Standard

O Brasil foi representado por uma delegação formada por 62 atletas, sendo 37 homens e 25 mulheres, nos
Jogos Sul-Americanos de Praia, na lagoa El Saco, cidade
do Rosário, Argentina. O evento aconteceu de 14 a 23 de
março e o time nacional participou de nove das 13 modalidades da competição - beach soccer, esqui aquático, handebol de praia, maratona aquática, stand-up paddle, tênis de
praia, triatlo, vela e vôlei de praia.
Na vela, os brasileiros conquistaram quatro medalhas: duas pratas na classe RS:X e dois bronzes na classe Laser. Os integrantes da Flotilha Laser do ICRJ conseguiram
ótimos resultados!
Na Laser Standard, Ricardo Luz venceu a segunda
regata da competição e subiu no pódio em terceiro no geral

(24 p.p.). O ouro foi para o peruano Stefano Peschiera
(12 p.p.), e a prata ficou com o equatoriano Matias Cordova (21 p.p.).
Na Laser Radial, Gabriella Kidd garantiu a terceira colocação com 17 pontos perdidos, Daniele Rivera,
venezuelana, foi prata (16 p.p), e Andrea Cardozo, argentina, levou o ouro (14 p.p).
O Time Brasil foi o segundo no ranking de
medalhas e o terceiro em número de ouros, no total
foram 26 medalhas conquistadas. Os jogos Sul-Americanos de Praia foram criados pela Organização Esportiva Sul-Americana (ODESUR) em 2009, a próxima edição acontecerá em 2023, ainda com sede a ser
definida.

Gabriella Kidd e Ricardo Luz

Equipe brasileira de Vela no Sul-Americano de Praia

VELA - MAIO 2019

Data
04
04 e 05
05
18 e 19
25 e 26

Regata
Regata Walter Von Hutschler
Taça Comodoro
Regata Duarte Bello
Taça Comodoro
Taça Comodoro
Taça Comodoro

Classes
Star
J24, J70, HPE 25, Ranger 22
Star
Optimist
Star, Snipe, Finn, Laser (Std.,
Rad. e 4.7), OPEN SINGLE
HANDED DINGHY, Dingue
420, 29er
ORC, IRC, BRA RGS
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ICRJ É CAMPEÃO
E VICE NO
ESTADUAL DE J24
O Iate recebeu, nos dias 23 e 24, 30 e 31 de março, o Estadual de J24. Os quatro dias da competição foram marcados pelas excelentes condições de vento, apesar
da maré muito forte. Ao todo, 12 barcos e mais de 50
velejadores disputaram quatro regatas acirradamente.
A tripulação da embarcação Malabar Love Bruschetta (ICRJ/RYC) teve o melhor desempenho e foi a
vencedora. A equipe campeã foi formada por vários campeões mundiais da classe, como Mauricio Santa Cruz,
Comandante, e Alexandre Saldanha e Daniel Santiago,
tripulantes, além de Fernando Gioia e Camilla Bueno.
O barco Ginga (ICRJ), comandado por Renato
Catallini, foi vice-campeão. Guilherme Hamelmann, Alfredo Rovere, Gabriel Penido e Breno Osthoff compuseram a tripulação. O terceiro colocado foi o Eurus (ICB),
do Comandante Ronaldo Senfft, e equipe formada por
Carlos Eduardo Brandão, Andrea Nicolino, Leticia Nicolino, e Adhara Ginaid.
Após as regatas, os velejadores participaram de
happy hours organizados pelo clube. No último dia da
disputa, foi realizada a cerimônia de premiação no Salão
Nobre com o serviço de coquetel para todos os presentes.

Confraternização dos participantes após a cerimônia
de premiação no Salão Nobre

Barco Malabar Love Bruschetta - 1º lugar Alexandre Saldanha, Daniel
Santiago, Camilla Bueno, Mauricio Santa Cruz e Fernando Gioia

Barco Ginga - 2º lugar Gabriel Penido, Alfredo, Rovere, Guilherme Hamelmann e Breno Osthoff com o vice-presidente da Feverj Ricardo Baggio

CLASSE STAR DISPUTA O
TORNEIO ROBERTO BUENO
No último final de semana de março, dias 30 e
31, foi a vez da classe Star competir na Baía de Guanabara. O ICRJ promoveu o Torneio Roberto Bueno, que
homenageia um dos precursores do esporte e primeiro
medalhista de ouro da classe nos jogos Pan-Americanos
de 1951. Sete barcos participaram da disputa, seis do Rio,
e um de Brasília.
Foram dois dias de ótimas condições de vento
e quatro regatas muito disputadas. O barco Get Back
(ICRJ/MB), de Nick Grael e Pedro Trouche, foi o grande

campeão, em seguida, com a diferença de quatro pontos
perdidos, ficou o Milisca (ICRJ), de Alessandro Pascolato e Henry Boening. A terceira colocação ficou com a
embarcação Nathalia (ICRJ), de John King e Fernando
Ilha, com a diferença de apenas um ponto em relação ao
segundo colocado.
O tradicional torneio em percurso barla-sota e triângulo é anual, todos os participantes devem estar registrados na ISCYRA (International Star Class Yacht Racing
Association) e na federação estadual para participar.

EDN &
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Kahena e Martine vencem
Troféu Princesa Sofia

Na manhã de 06 de abril, Kahena Kunze e Martine Grael (ICRJ/RYC) garantiram a medalha de ouro no
Troféu Princesa Sofia, em Palma de Mallorca, na Espanha. Por conta das condições climáticas não favoráveis, a
medal race da classe 49erFX foi cancelada e a classificação
geral do evento contou para definir o pódio. Em 2014, a
dupla também conquistou o primeiro lugar na tradicional
competição espanhola.
As brasileiras terminaram com 64 pontos perdidos, após vencerem quatro das 15 provas disputadas na
fase de classificação. Abriram boa vantagem em relação
às adversárias mais próximas, as neozelandesas Alexandra
Maloney e Molly Meech (81 p.p.), e as britânicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey (82 p.p.).
O Troféu Princesa Sofia abriu o calendário europeu
de competições de classes olímpicas e teve a participação de

Martine e Kahena são campeãs do Troféu Princesa Sofia, na Espanha - Sailing Energy

22 velejadores brasileiros. Além de Kahena e Martine, a
Equipe Brasileira de Vela terminou no top 10 em outras
três classes: 470 feminina, RS:X feminina e Finn
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Snipe Challenge 2019
Disputa acirrada marca dois dias de regatas

A regata Snipe Challenge deste ano aconteceu nos dias 06 e 07 de abril no ICRJ. Com um
formato semelhante ao Star Sailing League, a competição é sempre dividida em fases eliminatórias.
Foram realizadas 05 fases. Na primeira, participaram todas as 35 duplas inscritas, com participantes
do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Distrito Federal, Espírito Santo e Santa Catarina.
Após as 03 regatas da fase classificatória, 14
barcos avançaram para as quartas de final. A segunda fase foi uma repescagem onde os dois primeiros
colocados voltaram para a disputa.
Na terceira fase e semi final, 19 barcos participaram de uma única regata. A quarta fase foi
disputada por 10 barcos, na qual foram definidas
as 05 equipes que foram para a final.
As duplas que disputaram a regata final foram Juliana Duque e Rafael Martins (YCB/BA) –
1º lugar, Mario do Amaral e Matheus Gonçalves
(MB) – 2º lugar, Bruno Bethlem e Flavio Castro
(ICRJ) – 3º lugar, Victor Demaison e Anderson
Brandão (ICRJ/EVI) – 4º lugar, e Malcolm Scofield e Gustavo Baiano (ICRJ) – 5º lugar.
Após as regatas, houve a confraternização
das equipes e a cerimônia de premiação na parte
superior do convés

Entrega de prêmios

Confraternização das equipes

EDN / Social &
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CURSOS GRANDES MÚSICAS E
HISTÓRIAS
DO
CINEMA
DA EDN
Vem aí...
Colônia de Férias!

Gilsse Campos se apresentou na Pérgula da Piscina no dia 06 de abril.
Com ela, João Carlos Assis Brasil e Zé Maria Rocha interpretaram canções clássicas do cinema, entrelaçando histórias e curiosidades referente ao repertório.
Entre sócios e convidados, 202 pessoas prestigiaram o evento, inclusive
o jornalista e escritor Zuenir Ventura. Sucesso absoluto!

As inscrições para a Colônia de
Férias Julho/2019 já estão abertas:
1ª Semana: 16, 17, 18 e 19
2ª Semana: 23, 24, 25 e 26.
INICIAÇÃO NÁUTICA:
Fundamental (3 a 6 anos)
Terça a sexta-feira
• Manhã: 9h às 10h40
• Tarde: 14h20 às 16h
NAVEGAÇÃO:
Motonauta;
Arrais Amador: (inscrições abertas)
Datas: 23, 24, 25, 26 e 27 de maio;
Mestre Amador: Início - 04 de junho / Término - 04 de julho;
Capitão Amador: Início - 09 de
julho / Término - 12 de setembro;
Previsão do Tempo: Início - 21 de
maio / Término - 30 de maio;
GPS

Gilsse Campos, João Carlos Assis Brasil e Zé Maria Rocha

PISCINA:
• Natação Infantil/manhã - 6
meses a 14 anos
• Natação Infantil/tarde - 6 meses
a 14 anos
Venha remar!
Stand Up Paddle - Pacotes com aulas
em grupo ou particulares
Mente Sã – Corpo São.
Aulas de Yoga: quartas e sextas-feiras
O show lotou a Pérgula da Piscina
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ICRJ CELEBRA SEUS 99 ANOS EM N

A festa de aniversário do ICRJ
comemorou 99 anos de história. O tradicional evento na Pérgula da piscina
atraiu mais de 700 pessoas entre sócios
e convidados. Com uma decoração
deslumbrante, cardápio sofisticado e
atrações musicais imperdíveis como DJ
Cappelli e a banda Paralamas do Sucesso, a noite de 23 de março tornou-se
mais um marco na história do clube.
A decoração foi assinada por
Carla de Brito Eventos e Cass Eventos, das irmãs Giovanna e Rossana
Cassano que, em parceria, escolheram o tema tropical para criar um
ambiente elegante e alegre, com cores
vibrantes, folhagens e arranjos florais.
O menu, elaborado pelo próprio restaurante do clube, serviu um coquetel
volante e jantar em buffet com opções de pratos quentes, frios, saladas,
sobremesas e bebidas para agradar aos

mais diversos paladares.
Sob o comando do DJ Cappelli, houve um mix de ritmos musicais antes e depois da atração principal. A banda Paralamas do Sucesso
fez um show inesquecível, ao som de
alguns hits como “Lanterna dos afogados”, “Óculos” e “Aonde quer que
eu vá”, o público animado cantou e se
divertiu. O grupo surgiu nos anos 80
e é considerado um dos maiores do
rock nacional, apesar dos mais de 30
anos de estrada, fazem sucesso também com o público mais jovem. Os
sócios Eduardo Almeida e Antônio
Pondé, de 12 e 14 anos, fãs da banda, cantaram todas as músicas do repertório e, empolgados, conseguiram
ainda visitar o camarim. Os artistas
foram muito receptivos com todos e
assinaram o mural de autógrafos do
clube inaugurado no ano passado.

Uma estrutura com passarela
foi montada sobre a piscina para receber o bolo de aniversário. Após o discurso do Comodoro Vicente Arruda,
na presença do Vice-Comodoro João
Cursino de Moura, e do Contra-Comodoro José Roberto Braile, houve
o tradicional “parabéns” e o corte do
bolo. O evento foi produzido pela Diretoria Social, Gerência Social, com o
envolvimento de inúmeros funcionários e mais de 40 fornecedores.

Social &
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M NOITE DE FESTA MEMORÁVEL

Os Paralamas do Sucesso em um show impecável

O momento dos “parabéns’’

Autógrafo no mural do ICRJ

Pista de dança

Herbert Vianna, vocalista, guitarrista e principal compositor do grupo

Os sócios Eduardo Almeida e Antônio Pondé representando a nova geração de fãs da banda
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O nosso muito obrigado aos parceiros que
tiveram contribuição relevante na realização
do 99º Aniversário do ICRJ.
Toldos e coberturas para
fins residenciais e comerciais com fino acabamento.

A Alta Pressão Rio & Altatec & Tecgases são empresas distribuidoras de gases
do ar, epi´s, equipamentos para solda, corte, e faz locação de
equipamentos, consertos de reguladores e maçaricos, além da
montagem e manutenção de redes para gases. Atua em diversos
segmentos de mercado, incluindo toda a área industrial, medicinal, laboratórios de pesquisas, alimentos e bebidas, entre outros.
Terceirização de mão de
obra: garçons, cozinheiros,
auxiliares de serviços gerais
e camareiras. No mercado
desde 2013 e prestador de serviços do ICRJ desde 2014.
Há mais de 50 anos o CADEG – Mercado Municipal
do Rio de Janeiro – fornece
diversos produtos para restaurantes, clubes, hotéis, mercados, mercearias, bares e casas de
festa. Parceira do ICRJ desde 2008
A Cantagalo Frigorífico foi
fundada no ano de 2012
e atende ao ICRJ desde
então. Com frota própria
e caminhões com a mais
avançada tecnologia em
refrigeração, atua em toda
região metropolitana do Rio de Janeiro com entregas diárias de
produtos de alta qualidade.
O Grupo Cave du Fromage foi criado
há mais de 15 anos. Atuante sempre na
área de alimentos finos, com foco em
laticínios, a empresa detém uma das
maiores diversidades de queijos do Brasil. Prezam pela temperatura e
higiene de seus produtos acondicionando-os em câmaras de acordo
com as normas da Vigilância Sanitária, além de realizarem entregas
em veículos refrigerados no prazo máximo de 48 horas.

Atenção, verdade e qualidade, para levar o puro
bem-estar em água de coco e suco de laranja até
a residência dos clientes. Bebida natural, congelada, sem conservantes, não prensada e não
pasteurizada. O delicioso sabor e a qualidade
incomparável de Coco Legal são frutos de um
processo criterioso, que envolve a tecnologia da
Central de Beneficiamento da empresa e cuidado na seleção, manuseio e transporte.
A Dhomer Máquinas realiza os serviços de manutenção preventiva e corretiva em empilhadeiras de pequeno
a grande porte, bem como serviços de
caldeiraria, serviços especializados de
usinagem, venda de máquinas reformadas, venda de peças, reforma e testes de pressão em transmissão e componentes hidráulicos. Atente o ICRJ desde 2016.
Donzela - o chopp idealizado para os
melhores paladares. Leve, cremoso e
com o verdadeiro sabor do chopp

A Dose Rio possui um amplo portfólio com
seleção das melhores marcas em destilados,
vinhos, espumantes e cervejas premium.
Referência no segmento de eventos e on
trade, com qualidade e eficiência no atendimento ao público.
A Ecomadeira Ecoblock é resultado de um exclusivo e patenteado
processo de transformação que
não utiliza água e/ou químicos.
Sua aparência, ao contrário das
madeiras puramente plásticas,
muito se assemelha à madeira natural. As peças têm sido utilizadas nos projetos do ICRJ desde
2012. Sócios têm condições especiais na aquisição.
Facini Madeiras e Materiais de
Construção. Tudo o que você
precisa para construir

Social &
Locação de utensílios e mobiliários
para festas e eventos. Para a Festtanza, o sucesso de uma empresa
se fomenta no caráter, na ética e
no respeito. É nesse pensamento
que a equipe Festtanza coloca-se à disposição para promover e
tornar inesquecível seu evento.
A Gelomaster é uma empresa
fundada em 1977, inicialmente criada para atender a antiga
fábrica da cervejaria Brahma.
Com a expansão da área de
atendimento em pouco tempo, hoje já fornece gelo para todo
o estado do Rio de Janeiro. Fornecedora do ICRJ desde 2004.
A Goldem Cheese Comércio de
Alimentos Ltda. é uma empresa
que atua há 16 anos no mercado alimentício, trabalhando com
grandes marcas de laticínios. Com
atendimento a clientes de pequeno,
médio e grande porte, tem grande orgulho em manter uma consistente parceria de sucesso com o ICRJ desde 2009.
O Grupo GP existe há 50 anos no segmento de
segurança patrimonial e pessoal prestando serviços de qualidade. É uma empresa parceira do
ICRJ há 20 anos

O objetivo de trabalhar
apenas com produtos de
reconhecida qualidade,
aliado à uma meticulosa
seleção de vinhos elaborados em algumas das mais conceituadas regiões vinícolas do mundo, fazem da Hannover uma empresa sinônimo de excelentes marcas e bons negócios
Fabricação, reparos e manutenção em botes e boias infláveis,
reparos em pranchas Stand Up,
fabricação de boias de marcação, kits de reparo com cola, catalizador e solvente.
Insetzero Serviços garante proteção contra baratas, ratos, cupins, formigas e outras pragas.

Criada em 2015, a Kifruit ofecere qualidade na oferta de produtos hortifrutigranjeiros e comodidade nas entregas.
Fornecedora do ICRJ desde 2015.
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Lavanderia Industrial e Distribuidora de Produtos de Limpeza parceira do ICRJ desde 2013
Terceirização de mão de obra
especializada: garçons, cozinheiros e auxiliares de cozinha.
No mercado há 4 anos.

A Marechal Comercial de Alimentos é uma empresa com mais de
25 anos de atividade em vendas
no ramo alimentício. Oferece tratamento diferenciado em carnes bovinas, suínas, frangos, peixes, laticínios, batata congelada, legumes congelados e todos os
principais produtos para atender restaurantes, cozinhas industriais, hotéis, mini mercados, bares e lanchonetes. Fornecedora
do ICRJ desde 2002.
A Nabil Confeccões atua no ramo
de uniforme (workwear) desde
1978. Atende empresas de todo o
Brasil trabalhando com os melhores
tecidos e fornecedores de matéria prima. Possui bordado e estamparia própria para personalização dos uniformes produzidos
A Neumann Boat é
uma empresa representante dos motores
Mercury e Mercruiser,
atua há mais de 30 anos no mercado de náutica no segmento
de peças e serviços. Situada no hangar 08, presta atendimento
aos associados e também aos departamentos de náutica e vela.
A Ocean Blue, fundada em 1996, tem
sempre as últimas novidades em acessórios
nacionais e importados, barcos e tudo que você precisa para ter
uma vida tranquila a bordo. Compra e venda de embarcações:
Optimist, Dingue, Trindade, Hobie Cat, Laser, Snipe e demais
classes, novos e usados. Assessoria náutica na compra e reforma
de seu veleiro. Parceira do ICRJ desde 2009.

Massas especiais caseiras. Variedade de formatos e recheios. Também para hotéis, restaurantes e buffets. Café da manhã e almoços.
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Distribuidora de gêneros
alimentícios atuante no
mercado desde 2000 e
fornecedora do ICRJ há
10 anos.

A Acrílicos Penedo é hoje
uma das maiores empresas do
Rio de Janeiro na manufatura
de produtos em acrílico.
Ao longo de três décadas, a empresa vem acumulando experiência necessária para que hoje, possa oferecer aos clientes as
mais diversas possibilidades em termos de fabricação e personalização de produtos como troféus, medalhas, brindes e outros.
A RR Ggravações há 37 anos disponibiliza a mais completa linha
de equipamentos para todo e qualquer esporte: premiações esportivas, placas comemorativas, coletes
e uniformes, tudo personalizado
em até 24 horas.
A Sabor do Céu Salgados é uma indústria
alimentícia fundada em 1998. Oferece
produtos congelados a uma temperatura
de -17º graus, que são armazenados em
equipamentos de alta tecnologia, proporcionando alta qualidade ao consumidor.
Silk’s Design é uma empresa de
credibilidade e atua no mercado de brindes e impressão há 31
anos. Iniciou os serviços através
de venda direta e anúncios nas
Páginas Amarelas, mas as mudanças nos cenários financeiros
e tecnológicos não foram obstáculos para a empresa se manter
sólida e líder do seguimento até hoje.
A Mudanças Silva & Araujo
Transportes, conhecida pelos
clientes como S.A mudanças,
atua em todo território nacional há 22 anos. Em decorrência da qualidade do serviço prestado e do bom relacionamento
com outros clientes, foi indicada para realizar a prestação de
serviços ao ICRJ em 2015. A relação baseada na qualidade,
respeito e parceria se perpetua até os dias atuais.
Fundada em 1985, a Degradê
Comércio e Indústria de Roupas
– STAMPARTE – trabalha com
agilidade na entrega dos pedidos
com o objetivo de atender as necessidades específicas de cada cliente.
É especializada na fabricação de camisetas e camisas polo, além
de desenvolver uniformes profissionais personalizados.

mão de obra especializada

Realiza projetos personalizados de
coberturas para diversas ocasiões e
necessidades. Aluguel, instalação e
manutenção de toldos para eventos,
cerimoniais, festas, em residências,
clubes, e instalações comerciais com

A Top Alto Participações e Comércio LTDA
atua na distribuição de
gêneros
alimentícios
congelados, resfriados e
secos. Atualmente, conta com mais de 900 itens em seu portfólio, tanto in natura quanto industrializados, e atende em média 40.000 clientes do ramo
do varejo e food service.
TR Sektek Sistemas Eletrônicos – alarmes, cftv digital, interfonia, cerca elétrica, automatização de portões, e tudo
o que você precisa para proteger o seu
patrimônio.

Fundada em 1961, a Padaria Viriato
trabalha há mais de 50 anos com uma
grande variedade de pães, bolos, salgados e o tradicional frango assado na
brasa que é considerado o melhor do
bairro Catete.

Fundada em 2012, a peixaria virtual
descende de imigrantes portugueses
que chegaram ao Brasil em 1925.
Desde então, a família Regufe vem
atuando no ramo pesqueiro. Focada
na produção e distribuição de peixes
frescos e selecionados, possui uma
clientela “exigente” em termos de qualidade, por isso há sempre
a busca pelo melhor. A distribuição é feita por veículos climatizados, garantindo assim a qualidade dos produtos. Fornecedora
do ICRJ desde 2012.

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

Maio
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Bazar das Legionárias da ABBR. No Salão Marlin Azul, das
12h às 19h.

09

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

11

Tributos - Thaís Motta em tributo às cantoras da MPB.

No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

Música no Museu - XIV Rio Harp Festival.

14 No Centro Cultural, às 20h.

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes

16 (gaitista e trompetista). No Bar Temático, às 19h.
18

Tributos - Victor Biglione em tributo a Tom Jobim.

No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

21 Festival Japonês. No Restaurante Star, às 20h.

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Junior

30 (saxofonista). No Bar Temático, às 19h.
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RECREAÇÃO INFANTIL
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51º TORNEIO ANUAL DE PESCA COSTEIRA
Condições de mar e vento adiaram a competição para 2019

O 51º Torneio Anual de Pesca Costeira tinha conclusão prevista
para 2018, de fato, mas as condições
ideais para que o evento fosse realizado com êxito só foram encontradas
em 16 de março deste ano.
A grande campeã do torneio
foi a equipe Bia Carol do Comandante Sergio Barcelos e tripulantes
Evandro Soares, Eliseu Soares Filho e
Roni Argalji. Em segundo lugar, ficou
a Fish Finder do Comandante Diego
Santiago, com tripulação composta
por Bruno Santiago, Gustavo Goldner, Elmer Vieira, Frederico Rabello
e Cleber Junior. A equipe Pisces do
Comandante Alexandre Antunes e
componentes João Frederico, Bruno
Campos, Mauro Moreira e Alfredo
terminou em terceiro lugar.
Ao total, cinco equipes disputaram o torneio. As maiores peças
da etapa única foram um cherne verdadeiro de 19,3kg, conquistado por
Bruno Campos da embarcação Pisces, e um namorado de 11,3kg capturado por João Frederico da mesma
equipe.

Eliseu Soares e Evandro Soares comemorando a
primeira colocação da equipe Bia Carol

Equipe Bia Carol, primeira colocada

Equipe Fishfinder, segunda colocada

Equipe Pisces, terceira colocada

Pesca &
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TORNEIO DE PESCA LOTA O CAIS DO ICRJ
O Torneio de Pesca de Cais – Sport Edition iniciou em abril e termina em agosto
O Torneio de Pesca de
Cais é um evento para toda família. Aproximadamente 130 pessoas participaram da primeira etapa
da competição ocorrida em 06 de
abril. O torneio recebe as categorias Kids, Júnior, Juvenil, Adulto
e Sênior.
A próxima etapa acontecerá em 11 de maio, com a temática
“Dia das Mães”. Saiba mais em
www.pescadecais.com.
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PESCARIA SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA

A sustentabilidade é um assunto que está em evidência no mundo. O conceito, que estabelece a preservação do meio ambiente para não comprometer os recursos
naturais das gerações futuras, está também na pescaria esportiva.
No ano passado, um grupo de sócios se reuniu por
quatro dias no Rio Telles Pires, na Amazônia, para praticar pesca sustentável em um local totalmente preservado,
onde só os autorizados pescam. A fartura de peixes da região é grande durante todo o ano, mas entre abril e agosto

é ainda maior para quem gosta de utilizar iscas artificiais.
Os peixes de couro também podem ser pescados com iscas naturais em qualquer época do ano.
O local é habitat de vários tipos de peixes, principalmente Tucunarés, Bicudas, Cachorras, Jaús, Barbados,
Matrinxãs e Piraíbas, que são liberados ao rio momentos
após a captura.
Aos sócios interessados em participar da próxima
expedição, procurar a Diretoria de Pesca do ICRJ para
obter mais informações.

Eliseu Soares com um Jaú de 50kg

Nilton Alvarenga e Paulo Dutra com Tucunarés

Roni Argalji, sócio ICRJ; Johnny Hoffman, apresentador da FishTV; Eliseu Soares,
Diretor de Pesca; Wado Rocha, responsável da pousada que os recebeu

Roni Argalji e um Barbado antes de devolvê-lo ao rio

PESCA - MAIO 2019

Data
11
11
18
25

Torneio

Local

2ª Etapa do Torneio de Pesca de Cais (temática Dia das Mães)
ICRJ
2ª Etapa do 52º Torneio Anual de Pesca Costeira
ICRJ
1ª Etapa do Torneio Open com Iscas Artificiais
ICRJ
3ª Etapa do Torneio de Pesca de Cais
ICRJ
Datas sujeitas a mudanças, dependemos das condições de mar e vento.

Pesca &
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TORNEIO 99º ANIVERSÁRIO DO ICRJ DE CAÇA
SUBMARINA – TROFÉUS DOS CAMPEÕES

Confraternização dos participantes

No dia 16 de março, foi realizado o
torneio comemorativo ao 99º Aniversário do
ICRJ/Troféu dos Campeões. As Ilhas Maricás
foram as áreas da competição que durou 5
horas. O mar estava calmo, com boa visibilidade, e a incidência de peixes foi boa, principalmente de enxadas, piranjicas e marimbás.
A equipe campeã foi a do Iate Clube do Rio de Janeiro e a vice-campeã a do
Clube dos Marimbás. No resultado de duplas, os vencedores foram Maurício Ortiz e
Paulo Júnior (Marimbás), os vice-campeões
foram Rodrigo Fahhan e Fernando Farina, e
a terceira colocação ficou com André Consídera e Edmundo Souto, ambas duplas representaram o ICRJ e compuseram a melhor
equipe da competição. As peças destaques
foram dois badejos saltões, um de 6,60 kg,
capturado por Rodrigo Fahhan (ICRJ), e outro de 5,70 kg, pescado por Maurício Ortiz
(Marimbás).
Após a competição, houve a cerimônia de premiação e confraternização dos
participantes e seus convidados na área do
hangar 3 do ICRJ. O evento teve chancela
da Confederação Brasileira de Caça Submarina (CBCS), da Federação de Caça Submarina do Estado do Rio de Janeiro (FCSERJ) e
apoio da Divecom.

Fernando Farina e Rodrigo Fahan, dupla vice-campeã e equipe campeã representando o ICRJ

Edmundo Souto e André Consídera, 3º lugar no resultado de duplas e componentes
da equipe vencedora do ICRJ
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*

PROGRAMAÇÃO DE MAIO

Sextas e sábados às 19h30h. Domingos às 17h.
*Sujeita a alterações
O PROTETOR 2
DIA: 03/05/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Denzel
Washington, Pedro
Pascal, Bill Pullman, 2018
(EUA), 121 min, Drama/
Policial, 16 (anos).

estão a velocidade, inteligência e os sentidos
apurados.

Criminosos assassinam Susan Plummer, a melhor amiga de Robert McCall e sua ex-colega
de trabalho. Obcecado, Robert pensa apenas
em eliminar o bando de assassinos profissionais que destruiu sua vida.

NELSON FREIRE
DIA: 10/05/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Nelson
Freire, Martha Argerich,
2003 (BRA), 102 min,
Biografia/Documentário,
(Livre).

“O filme é muito bem executado e competente”.
O ÚLTIMO
CONCERTO
DIA: 04/05/19
SÁBADO
ELENCO: Catherine Keener, Christopher Walken,
Philip Seymour Hoffman,
2014 (EUA), 105 min,
Drama, 14 (anos).
Um dos membros de um dos quartetos de
cordas mais famoso do mundo é diagnosticado com Mal de Parkinson. O que fazer quando se perde o controle do próprio destino?
Com o futuro do grupo em perigo, os quatro
preparam sua última apresentação, trazendo à
tona amores e desafetos criados em 25 anos
de parceria.
“É um pequeno grande filme que discute a arte
da adaptabilidade de forma delicada, e embalado por música emocionante”.

“Bastante político ao apresentar o ambiente em
torno de Wakanda, ‘Pantera Negra’ oferece ao
espectador a suntuosidade de uma nova cultura
manifestada a partir de imagens, posturas, cores e
roupas. Vencedor de três Oscars em 2019”.

A vida e obra de Nelson Freire, um dos principais pianistas brasileiros da atualidade, retratada através de blocos temáticos: o homem e
sua música, em sequências filmadas no Rio,
São Paulo, na França, Bélgica e Rússia - cenas
de apresentações do pianista, a influência de
notáveis musas, além da documentação minuciosa e delicada da rotina do célebre músico.
“Uma chance única de conhecer o talento de Nelson Freire na intimidade”.
FÚRIA EM ALTO MAR
DIA: 11/05/19
SÁBADO
ELENCO: Gerard Butler,
Gary Oldman, Common,
2018 (EUA), 122 min,
Ação/Suspense/Guerra,
14 (anos).

PANTERA NEGRA
DIA: 05/05/19
DOMINGO
ELENCO: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan,
Lupita Nyong’o, 2018
(EUA), 135 min, Ação/
Aventura 14 (anos).

Em meio a conflitos entre EUA e Rússia, submarinos de ataque nuclear altamente sofisticados rondam as profundezas do Oceano Ártico.
Quando o presidente russo é capturado por
inimigos, o capitão Joe Glass, se une a um grupo de elite da Marinha norte-americana para
tentar salvá-lo. Agora, americanos e russos devem trabalhar juntos para impedir que uma
Terceira Guerra Mundial se inicie.

Conheça a história de T’Challa, príncipe do
reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato
com os Vingadores. Entre as suas habilidades

“Fúria em Alto Mar’ não tem a ver com fenômenos naturais. A catástrofe em questão é unicamente provocada pelos maiores destruidores do
planeta”.

CINDERELA
DIA: 12/05/19
DOMINGO
ELENCO: Lily James,
Cate Blanchett, Richard
Madden, 2015 (EUA),
104 min, Fantasia/ Romance, (Livre).
Após a morte do seu pai, Ella fica à mercê da
terrível madrasta, Lady Tremaine, e suas filhas
Anastasia e Drisella. A jovem ganha o apelido
de Cinderela e é obrigada a trabalhar como
empregada na própria casa. Acontece que ela
se encanta por um estranho, sem desconfiar
que ele é o príncipe do Castelo. Quando é
convidada para o grande baile anual da cidade,
Cinderela contará apenas com a ajuda da boa
fada madrinha que mudará seu destino.
“A história que há séculos encanta crianças e
adultos do mundo inteiro”.
FRIDA
DIA: 17/05/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Salma Hayek,
Alfred Molina, Geoffrey
Rush, (EUA/CAN/
MEX), 120 min, Biografia/Drama, 14 (anos).
Frida Kahlo foi um dos principais nomes da
história artística do México. Conceituada e
aclamada como pintora, ela teve a vida marcada por grave acidente e pelo agitado casamento aberto com Diego Rivera, seu companheiro
com quem compartilhou opiniões políticas
radicais, paixão e trabalho.
“O filme ‘Frida’ conta história da aclamada artista mexicana que transformou a própria dor em
arte. Vencedor de dois Oscars em 2013”.
UM CONTO CHINÊS
PALESTRANTE
DIA: 18/05/19
SÁBADO
ELENCO: Ricardo Darín, Ignacio Huang, Muriel Santa Ana, 2011 (ESP/
ARG), 100 min, Comédia
Dramática, 14 (anos).

Cinema &
O ranzinza Roberto trabalha numa loja de
ferragens e vive de maneira super metódica. Mas sua rotina muda quando um chinês que não fala uma palavra de espanhol
aparece em seu caminho, e ele decide ajudar o adorável forasteiro.
“’Um Conto Chinês’ parte de um fato absurdo e verídico, tão inacreditável que só poderia
ser verdadeiro. Destaca de forma humanista
a certeza de que todos são iguais, independente das inúmeras diferenças”.
PEQUENA MISS
SUNSHINE
PALESTRANTE
DIA: 19/05/19
DOMINGO
ELENCO: Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul
Dano, 2006 (EUA), 100
min, Comédia/Drama,
14 (anos).

SHIRLEY VALENTINE
(REVIVAL)
DIA: 25/05/19
SÁBADO
ELENCO: Pauline
Collins, Tom Conti, Julia
McKenzie, 1989 (EUA/
Reino Unido/Irlanda do
Norte), 108 min, Comédia Dramática, 14 (anos).
Shirley Valentine é uma dona de casa exemplar
e esposa perfeita, que começa a questionar não
só a sua rotina, como também o papel a que
si viu submetida. Resolve viajar para a Grécia
na companhia de uma amiga, tentando resgatar seus sonhos de juventude e sua verdadeira
expressão.
“... Eu não me apaixonei por ele. Eu estou me
apaixonando pela ideia de viver”. (Shirley Valentine)
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“Sr. e Sra. Smith é, simplesmente, um filme belo
e divertido”.
ARGO
DIA: 01/06/19
SÁBADO
ELENCO: Ben Affleck,
Bryan Cranston, John
Goodman, 2012 (EUA),
119 min, Suspense/Drama Histórico, 14 (anos).
Durante a crise do Irã em 1980, seis americanos ficaram refugiados na embaixada canadense em Teerã. Para tirá-los de lá, um agente
da CIA decide fazer um filme fictício como
estratégia para resgatá-los. Baseado em fatos
reais!
“Vencedor de três Oscars em 2013, incluindo o
de melhor filme”.

O sonho da pequena Olive é participar do
concurso da Pequena Miss Sunshine. Ela
embarca então em uma divertida e comovente viagem com o pai, o tio, o avô, o
irmão e a mãe. A família tem que correr
contra o tempo para que Olive chegue no
horário e possa fazer a apresentação criada
pelo seu avô.

BOHEMIAN
RHAPSODY
DIA: 26/05/19
DOMINGO
ELENCO: Rami Malek,
Gwilym Lee, Lucy Boynton, 2018 (EUA), 135
min, Biografia/Drama, 14
(anos).

NASCE UMA
ESTRELA
DIA: 02/06/19
DOMINGO
ELENCO: Lady Gaga,
Bradley Cooper, Sam
Elliott, 2018 (EUA), 136
min, Drama/Romance,
16 (anos).

“Talvez o sucesso não seja todas as conquistas,
mas sim todas as tentativas”.
(O verdadeiro fracassado não é alguém que
não vence. O verdadeiro fracassado é aquele
que tem tanto medo de não vencer que não
chega a tentar.) – Vovô
Vencedor de dois Oscars em 2007.

Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e
John Deacon formam a banda de rock Queen
em 1970. Quando o estilo de vida agitado de
Mercury começa a sair de controle, o grupo
precisa encontrar uma forma de lidar com o
sucesso e os excessos de seu líder.

A jovem cantora Ally ascende ao estrelato
enquanto seu parceiro Jackson Maine, um
renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento por problemas com o álcool. Esse
crescente desencontro trará desafios para o
relacionamento amoroso dos dois. Um filme
emocionante!

A INTÉRPRETE
DIA: 24/05/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Nicole Kidman, Sean Penn, Dana
Eskelson, 2005 (EUA/
Reino Unido), 120 min,
Suspense, 14 (anos).
Uma intérprete das Nações Unidas diz saber de um complô para assassinar o líder
de um país africano – e logo um agente do
Serviço Secreto é designado para investigar
o caso. No entanto, o agente acaba descobrindo que a intérprete tem um passado
obscuro e começa a duvidar de sua história.

“Biografia de Freddie Mercury que levou o Globo de
Ouro de Melhor Filme e quatro Oscars em 2019,
incluindo o de melhor ator para Rami Malek”.
SR. E SRA. SMITH
DIA: 31/05/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince Vaughn, 2005 (EUA), 120
min, Policial/Romance,
14 (anos).
John e Jane Smith aparentemente parecem
formar um casal normal, mas na realidade ambos mantêm um segredo. Os dois são assassinos de aluguel contratados por empresas rivais.
A verdade só vem à tona quando John e Jane,
sem saber, recebem uma missão para eliminar
o mesmo alvo.

“Trazendo romance, drama, humor e muita
música, o longa já conquistou muitos corações. Ganhador do Oscar 2019 de melhor
canção original”.
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Conhecimento e troca de experiências

entre profissionais de clubes

O Iate Clube recebeu, na noite de 21 de março, a última edição do Encontro de Executivos de Clubes. No Salão
Nobre, o evento reuniu em média trinta profissionais de alguns
dos principais clubes sociais e esportivos do Rio de Janeiro.
Existente há três anos, o Grupo de Executivos de
Clubes (GEC RIO), cujo vice-presidente é Albérico Arruda, Superintendente do ICRJ, é idealizado por profissionais
voluntários que objetivam fomentar boas práticas de gestão
nas associações, promovendo encontros com palestras e debates bimestrais.
Na ocasião, os participantes assistiram a uma palestra
sobre teses tributárias que trazem créditos aos clubes e discutiram o assunto. O vice-comodoro João Cursino de Moura
esteve presente e parabenizou a iniciativa.

Sorteio para PRESERVAÇÃO DA SAÚDE
hospedagem E DA FAUNA DO CLUBE
nas subsedes
No próximo dia 06 de maio,
acontecerá no Centro Cultural às 19h,
o sorteio para o feriadão de Corpus
Christi. Os contemplados usufruirão
de quatro diárias a R$ 120 cada para
se hospedar na subsede de Cabo Frio
ou Angra dos Reis, no período de 19
a 23 de junho deste ano.
Para concorrer, inscreva-se
até às 12h do dia do sorteio por um
dos meios: pessoalmente no Departamento de Sede do clube, através do
e-mail sede@icrj.com.br, ou pelo telefone 3223-7200.

Solicitamos que os associados não alimentem os micos que circulam pelo clube. O contato indevido com esses animais pode ser prejudicial
para eles e para a saúde humana.
Alimentando-se inadequadamente, o animal pode ficar doente,
pois o sustento necessário e ideal para ele está na natureza. Em contato
direto com a população, o macaco pode transmitir doenças como raiva,
viroses e hepatite.
Lembre-se também de recolher os restos de alimentos nas mesas
para não atraí-los. Os animaizinhos são lindos, mas evitando desequilíbrios
podemos preservar a natureza ao redor. Agradecemos a compreensão.

Resolução Conjunta de Comodoria e Mesa
do Conselho Deliberativo – nº 01/2019
Chamamos sua especial atenção para a edição da Resolução Conjunta de Comodoria e Mesa Diretora do Conselho Deliberativo – nº 01 /
2019, que estabelece a partir do dia 01/05/2019, o limite de R$ 1.900,00
(mil e novecentos reais) para compras e despesas realizadas por meio de
débito direto no título.
Despesas acima deste valor deverão ser realizadas com cartões de
crédito pessoais.
Íntegra da Resolução à disposição dos sócios junto à Comodoria.

Iate News &
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A SUBSEDE DE CABO FRIO E SUA CONTRIBUIÇÃO
RELEVANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
No último mês, a subsede do ICRJ em Cabo Frio
participou ativamente de alguns feitos importantes. Na reforma do Mirante do Arpoador, um dos principais pontos
turísticos de Cabo Frio que fica ao lado do clube, colaborou

ESTREITANDO LAÇOS COM
A CAPITANIA DOS PORTOS

Fernando de Souza Almeida e Capitão de Corveta Alexandro Sarmento Vianna

A subsede de Cabo Frio, representada pelo Diretor Jomar Roscoe e pelo Conselheiro Fernando Almeida,
participou da cerimônia de transmissão do cargo de Delegado ao Capitão de Corveta Alexandro Sarmento Vianna.
O convite para a solenidade realizada em 26 de
março foi enviado pelo atual Delegado da Capitania dos
Portos em Cabo Frio, o Capitão de Corveta José Luiz
Alves Serafim. A Delegacia da Capitania dos Portos em
Cabo Frio é uma Organização Militar responsável pela
segurança do tráfego aquaviário e subordinada a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.

com a Prefeitura dispondo energia elétrica. No incentivo aos
projetos de educação e preservação ambiental, sediou a primeira reunião do Conselho do Instituto Escola do Mar, que
definiu as bases prioritárias de atuação na cidade.

