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Piscina

Terça-feira a domingo

Sede &

Das 9h às 19h

Horário
Natação (3 ada
12 Sede
anos)

Horário da Sauna

Horário Pilates

Piscina
Terça e
quinta-feira
Terça-feira
a domingo
Das 8h15
às 9h
Das 10h15
9h às 19h
ou das
às 11h

NataçãoSinuca
(3 a 12 anos)
Terça e quinta-feira
Segunda
a sexta-feira
Das14h30
8h15 às
Das
às 9h
23h
ou das
10h15 às
11h
Sábado,
domingo
e feriado
Das 14h às 22h

Sinuca

Segunda
a sexta-feira
Carteado
Das
14h30
às 23h
Todos
os dias
Sábado,
domingo
e feriado
Das
13h às 21h
Das 14h às 22h

Ballet
Carteado
Terça e quinta-feira
DasTodos
17h30osàsdias
18h30

Das
13h às
e das
18h30
às21h
19h30

AulaBallet
de Tênis
Terça e quinta-feira
Segunda
a sexta-feira
DasDas
17h30
às19h
18h30
6h às
e das 18h30 às 19h30

Natação
GMNI
Horário
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 do
Salão de Beleza

Tênis - U lização p/ Sócios

Aula de
Tênis
Segunda
a sexta-feira
Terça
sexta-feira
Das a
19h
às 23h
Das 6h
19h
Sábado
e às
domingo

h

Das 06h às 23h

h

Tênis - Utilização p/ Sócios
Segunda-feira a domingo

Horário
da Barbearia
Das 19h às 22h

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 segundo domingo do mês)

PREÇO:

Cabelo: R$30,00 | Barba: R$20,00

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...

O

primeiro semestre de 2019 terminou ótimo
para a EDN! A
capa deste mês
traz alguns formandos da Turma 92 recebendo seus diplomas, em
cerimônia realizada no final de junho, que certificou o número recorde de 300 alunos em diversos cursos
náuticos.
Na Vela, a subsede de Cabo
Frio recebeu o Torneio Zé Carioca
da classe Optimist com mais de 60
barcos de diversos estados do Brasil. Na mesma semana, feriadão de
Corpus Christi, a Flotilha Zé Carioca fez uma brilhante participação na Búzios Sailing Week para
monotipos, que resultou em três
troféus no Optimist Midwinter
Series (prêmio que considera a menor soma dos resultados finais do
Torneio Zé Carioca e Búzios Sailing Week). Em sede, a classe também participou da Copa Inverno e
os nossos velejadores garantiram os
três lugares do pódio.
As classes Snipe e Star também estiveram por aqui no fim de

junho. Sediamos a Taça Octanorm
de Snipe, em uma disputa muito
acirrada entre 28 barcos, e o Estadual de Star, que mesmo com razoáveis condições de vento conseguiu
um belo campeonato e confraternização entre os staristas.
Na Pesca, aconteceu em
15 de junho, a penúltima etapa
do Torneio de Pesca de Cais. Além
da brilhante etapa da competição,
sempre com o cais lotado de adultos
e crianças, aconteceu um evento em
comemoração aos 80 anos da IGFA
(Associação Internacional de Pesca
Esportiva) com um bate-papo sobre
técnicas básicas da pesca esportiva
e preservação do meio ambiente.
Aproveitando o momento, a Pesca
lançou a campanha “Eu amo o mar.
Eu cuido!”, com a distribuição de
kits ecológicos e ações sobre preservação do mar e da vida marinha.
O tradicional Open 25 com
Iscas Artificiais aconteceu em duas
etapas no mês de junho - sagrou-se
campeã a embarcação Release. Nesta
edição, a Pesca do ICRJ está inserida
também na coluna “Rumo aos 100”,
com um breve histórico do esporte e
principais torneios no clube.

Na parte social, veja como
foi a nossa festa junina. O evento
recebeu por volta de 2000 pessoas
e arrecadou mais de meia tonelada de alimentos para doação. Um
arraiá pra lá de bom! Os sócios e
convidados também curtiram uma
noite dançante com a apresentação
do cantor Rafael Siano e sua banda no dia 6 de julho. Com músicas
de Frank Sinatra e Tonny Bennet, o
salão Marlin Azul ficou repleto de
alegria e descontração.
Já se programou para o mês
de agosto? Confira os próximos
eventos, a programação do cinema
e as atividades infantis deste mês ao
longo da edição. Veja as notícias da
subsede de Cabo Frio e informativos importantes em Iate News. Importante: lá estão as novas normas
emitidas pela Diretoria de Sede que
entrarão em vigor em setembro. Fique atento!

Boa leitura!

Vela &
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SUBSEDE DE CABO FRIO

RECEBE O TORNEIO ZÉ CARIOCA

O tradicional Torneio Zé Carioca da classe Optimist aconteceu
nos dias 15 e 16 de junho na subsede
do ICRJ em Cabo Frio. A competição
reuniu 65 barcos dos estados do Rio
de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina
na raia da Praia do Forte. Os jovens
atletas, entre 9 e 14 anos de idade,
foram divididos entre as categorias
Estreante (13) e Veterano (52).
As boas condições de vento
favoreceram a realização das sete regatas do programa, quatro para os veteranos e três para os estreantes. O mar,
com ondas, deu aos integrantes da
Flotilha Zé Carioca (ICRJ) uma boa
oportunidade para novos desafios, já
que velejam mais nas águas mansas da
Baía de Guanabara.
Após as disputas no clássico
percurso em formato trapézio, o pódio da categoria Estreante foi composto por três representantes do ICRJ:
Enzo Ricardi em 1º, Laura Ichikawa

em 2º e Antônio Bastos em 3º lugar.
Entre os veteranos, Alex Kuhl
(EVI) foi o vencedor,
Douglas Said (EVI)
segundo e Gustavo
Glimm (VDS) o terceiro colocado. Na categoria Veterano, Joana Gonçalves foi a atleta
do ICRJ que obteve a melhor colocação – 4º lugar geral e 1º Juvenil Feminino. Além da classificação geral,
foram premiados os três primeiros
das categorias Mirim, Infantil e Juvenil feminino e masculino.
A premiação aconteceu após
as regatas do último dia de competição no próprio clube. Os resultados
do Torneio Zé Carioca somam pontos para o ranking estadual da classe e é considerado como a 1ª etapa
do Optimist Midwinter Series, que
considera também a classificação do
evento Búzios Sailing Week.

Luis Felipe, Gabriela Berlinsky, João Rezende, Helena Rezende, Nina Borges e Lucas Kubelka

Os componentes da Flotilha Zé Carioca que compuseram o pódio dos estreantes - Antonio Bastos, 3º
lugar, Enzo Ricardi, 1º lugar, e Laura Ichikawa,
2ºlugar, com o Diretor Fernando Madureira
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FLOTILHA ZÉ CARIOCA
PARTICIPA EM PESO DA
BÚZIOS SAILING WEEK
Alguns dias após o Torneio
Zé Carioca, aconteceu a 28ª edição
da Búzios Sailing Week para monotipos. O evento aconteceu durante o
feriadão de Corpus Christi, entre 20 e
22 de junho, e recebeu 68 velejadores
da classe Optimist, dos quais 38 eram
do ICRJ.
Os representantes da flotilha
Zé Carioca premiados na classificação
geral da categoria Estreante foram:
Joana Freitas, 2º lugar; Lara Amaral,
3º lugar; Enzo Ricardi, 4º lugar; e
Eduadro Backheuser em 5º lugar.
Entre os veteranos, Newton
Passos conquistou a 3º colocação no
ranking geral. Julia Carreirão e Joana
Gonçalves foram premiadas na Juvenil
Feminino em 1º e 2º lugar, respectivamente. O evento foi sediado pelo
Iate Clube Armação de Búzios (ICAB)
que também promoveu a cerimônia de
premiação ao final das regatas.

Torneio Zé Carioca e
Búzios Sailing Week
definem os ganhadores
do Optimist
Midwinter Series
O prêmio Optimist Midwinter Series, existente desde
2017, é um troféu de posse transitória com o registro gravado
anualmente de cada ganhador.
Os premiados são os primeiros
colocados das categorias Veterano Masculino e Feminino mais os
primeiros colocados das categorias
Estreante Masculino e Feminino
com a menor soma dos resultados finais do Torneio Zé Carioca
e Búzios Sailing Week.
Receberam os troféus da
Midwinter Series na categoria Veterano, Alex Kuhl (EVI) e Julia
Carreirão (ICRJ). Entre os estreantes, Enzo Ricardi (ICRJ) e Joana
Freitas (ICRJ) foram os premiados. A entrega dos troféus aconteceu na mesma cerimônia da Búzios
Sailing Week em 22 de junho.

VELA - AGOSTO 2019

Data
01 a 04
09 e 10
10
16 a 18
17 e 18

Regata
Copa Brasil Master
Campeonato Estadual
Regata Ninotchka
Campeonato Leste Brasileiro (Cabo Frio)
Taça Rei Olav V

24 e 25

Taça Rei Olav V

31
31

5ª Taça Leopoldo Geyer
Taça Rei Olav V

Classes
ILCA (Std., Rad. e 4.7)
J70
Star
Snipe
ORC, IRC, BRA RGS
Star, 420, 29er, ILCA (Std., Rad. e
4.7), Dingue, Finn, Snipe
Veleiros Clássicos
Ranger 22, J24, J70, HPE 25
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TAÇA OCTANORM
AGITA O FERIADÃO
DO ICRJ

Categoria Master - Fábio Horta e Nilo Borges, 3º lugar,
Paulo Santos e Thiago Sangineto, 1º lugar, com Georgia
Rodrigues e Ricardo Lobato que entregaram a premiação

4º João Pedro e Felipe Rondina, Rafael e Juliana 2º, Flavio
e Breno 1º, Alexandre Muto 3º e 5º Ricardo e Gabriela

A 24ª edição da Taça Octanorm aconteceu entre os dias 20 e 23
de junho para a classe Snipe. Participaram da competição, 28 barcos dos
estados do Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul.
As condições de vento da semana não estavam muito boas, mas
a Comissão de Regatas conseguiu concluir duas regatas por dia conforme o programa. Ao total, aconteceram oito bastante concorridas.
A dupla vencedora foi Breno Bianchi e Flavio Castro (ICRJ) com
25 pontos perdidos, em seguida ficaram Juliana Duque e Rafael Martins
(YCB) com 26. Em terceiro lugar, ficaram Bruno Bethlem e Alexandre
Muto (ICRJ) com apenas um ponto de diferença em relação aos vice-campeões. A disputa pelo pódio foi muito acirrada! As duplas quarta e
quinta colocadas também foram premiadas: Felipe Rondina (ICB) e João
Pedro de Oliveira (ICRJ); Ricardo Lobato e Gabriela Chianello (ICRJ),
nesta ordem.
Conforme já habitual nas competições promovidas pelo ICRJ,
a programação do evento também incluiu confraternizações entre os
atletas. Os dois primeiros dias foram brindados no Hangar 3, após as
regatas, no sábado houve churrasco no Bar dos Pinguins e no domingo
o Salão Nobre recebeu a cerimônia de premiação.
Além dos três primeiros colocados na classificação geral, realizou-se a premiação das categorias B, Master, Júnior e Mista. O próximo
grande desafio para a classe será o Mundial que acontecerá no mês de
outubro em Ilhabela, São Paulo.

Roberto Adler e Breno Carvalho, 3º lugar da categoria B;
Lincoln e Bernardo, 1º lugar da categoria B; com Washington Bianchi, Diretor da EDN, e Ricardo Lobato, velejador

Nick Grael, Capitão de Flotilha, Ricardo Lobato e Gabriela
Chianello 2º Misto, Rafael Martins e Juliana Duque 1º,
Georgia e Pedro Madureira - representando Victor

Categoria Júnior - Marco Grael, que entregou a premiação,
e os atletas Leonardo Motta e Gustavo Abdulklech, 3º lugar
da categoria Jr, Gerald Wilca e Rafael R 1º, Caio e João 2º
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Estadual de Star

O Estadual de Star, sediado
pelo ICRJ dos dias 28 a 30 de junho,
recebeu nove duplas. As condições do
tempo não foram boas durante os três
dias de competição, porém foram realizadas as seis regatas barla-sota programadas: uma na sexta-feira, duas
no sábado e três no domingo, com
a antecipação da largada às 10h para
aproveitar o vento nordeste.
Embora as dificuldades de
vento, as regatas foram muito disputadas e o pódio foi todo do ICRJ.
Os experientes velejadores Lars Grael
e Samuel Gonçalves conquistaram a
primeira colocação, a dupla Carlos
Dohnert e Gustavo Kunze foi vice-campeã, já os atletas Alessandro Pascolato e Henry Boening ficaram na
terceira colocação.
Ao final do campeonato, houve a cerimônia de premiação para os
três colocados no geral e primeiro das
categorias B, Master e Grand Master,
além da confraternização de todos os
participantes e convidados no Bar dos
Pinguins. Foi um ótimo evento.

Samuel Gonçalves e Lars Grael, campeões, com o Contra-Comodoro José Roberto Braile que entregou os troféus

A dupla vice-campeã Carlos Dohnert e Gustavo
Kunze com John King, ao centro

3º lugar - Henry Boening e Alessandro Pascolato.
Daniel Wilcox, ao centro, que entregou a premiação

Copa Inverno de Optimist
Mais uma etapa da Copa
ICRJ foi realizada nos dias 6 e 7 de
julho. A Copa Inverno é a terceira
etapa das quatro nomeadas por estações do ano que completam a Copa
ICRJ. Com 68 barcos da classe Optimist inscritos, a competição foi realizada em dias de ventos instáveis.
No sábado, houve vento
muito forte com rajadas de 20 a 23

nós, possibilitando uma regata para
a categoria Estreante e duas para Veterano. Já no domingo, as condições
mais favoráveis permitiram a realização de três regatas para os veteranos e
duas para os estreantes.
O pódio foi todo do ICRJ!
Entre os veteranos, Newton Passos
foi o vencedor, Joana Gonçales a vice-campeã e Julia Carreirão a terceira

colocada. Na categoria Estreante,
Juliana Casares conquistou a primeira colocação, Antônio Franklin
Bastos a segunda e Joana Freitas ficou em terceiro lugar.
A Copa Inverno teve continuidade também no final do mês de
julho para outras classes. A próxima etapa da Copa ICRJ será a Copa
Primavera, em dezembro.
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Pesca &
OPEN 25 COM ISCAS ARTIFICIAIS

O Open 25 com Iscas Artificiais foi realizado nos
dias 1 e 29 de junho, sábados de condições de mar e vento
ideais. O torneio, que é invitational – somente embarcações
convidadas pela Diretoria de Pesca ou Comodoria do ICRJ
podem participar – recebeu 15 equipes no total.
Após o somatório das duas etapas, a embarcação Release, do comandante Alberto Quintães, sagrou-se a grande
campeã da competição. A vice-campeã foi a Guess, comandada por Roni Argalji, e a Borda Fishing, de Rogério Borda,
ficou em terceiro lugar.
As pesagens e a confraternização dos participantes
aconteceram no Hangar Darke de Mattos, após algumas
horas de disputa e retorno das embarcações. O peixe mais
pesado do torneio foi um Dourado de 7,1 kg conquistado
por Rogério Borda. As empresas colaboradoras do evento
- By Coelho, By Coruja, Água Viva, Caça e Pesca, Lucky
Moldes, MTK e Nakamarão - sortearam brindes entre os
participantes.
A Borda Fishing recebeu o Troféu Onda Azul por
ter sido a equipe que pescou o maior número de espécies
distintas durante as etapas. O Torneio Open 25 com Iscas
Artificiais segue as regras de captura da IGFA (International Game Fish Association) e é classificatório para o OWC
Offshore World Championship 2020.

Equipe Release campeã

Equipe Guess vice-campeã

Equipe Borda Fishing terceira colocada

Data
03
10
17
31

PESCA - AGOSTO 2019

Torneio

2ª Etapa 26º Open 25
5° Etapa do Torneio de Pesca de cais
3ª Etapa 26º Open 25
4ª Etapa 26º Open 25

Local

ICRJ
ICRJ
ICRJ
ICRJ
Datas sujeitas a mudanças, dependemos das condições de mar e vento.
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PESCA DE CAIS

O TORNEIO DE PESCA PARA TODA FAMÍLIA CHEGA A SUA PENÚLTIMA ETAPA

A 4ª etapa do Torneio de Pesca
de Cais aconteceu no dia 15 de junho
no cais do ICRJ. A edição deste ano
quebrou recordes: mais de 180 inscrições foram feitas atingindo a capacidade máxima de participantes, entre
crianças, jovens e adultos.
A etapa foi muito concorrida.
Não foi a melhor incidência de peixes
registrada, mas isso fez com que os
competidores ficassem mais focados e
comemorassem cada peça conquistada.
Foram anotadas capturas individuais de
uma a 41 peças.
As cerimônias de premiação
aconteceram após a apuração dos resultados. Na categoria Kids, todos receberam medalhas de participação. Na
Juvenil, Stella Daniel foi a campeã, em
seguida ficaram Daniel Mendonça e
Beatriz Vidaurre, em segundo e terceiro
lugares, respectivamente.
No ranking feminino, Izadora Lupetina conquistou a primeira

colocação, Raquel Salomão a segunda
e Márcia Mira foi a terceira colocada.
Entre os homens, José Luiz Cruz Mendes obteve o melhor resultado ficando
em primeiro lugar, Joel da Silva foi o
vice-campeão e Raul da Costa Pereira
o terceiro colocado. Na categoria Sênior, os experientes pescadores Eduardo Elias, Loris Lupetina e Carlos Alberto Andrade compuseram o pódio
na devida ordem.
Após as cerimônias de premiação, houve sorteio de camisas com
proteção UV da marca Água Viva, vouchers de compras no site da Casa Caça e
Pesca e ingressos para o AquaRio entre
os participantes presentes.
Os peixes mais pesados do dia
foram um Peixe Porco de 367g pescado
por Daniel Mendonça e um Baiacu de
329g por Celestino Alves. A 5ª e última
etapa do Torneio de Pesca de Cais acontecerá no dia 10 de agosto. Acompanhe
os resultados em pescadecais.com.

Joel da Silva, 2º colocado, José Luiz Cruz Mendes,
vencedor, e Raul da Costa Pereira, 3º lugar
no ranking masculino

Márcia Mira, 3ª colocada, Isadora Lupetina, campeã,
e Raquel Salomão, vice-campeã entre as mulheres,
com o Diretor Eliseu Soares

Categoria Juvenil - Daniel Mendonça, 2º lugar, Stella
Daniel, 1º lugar, e Pedro Paiva, que recebeu a premiação representando Beatriz Vidaurre, 3ª colocada

Categoria Sênior - Loris Lupetina, 2º lugar, Eduardo
Elias, campeão, e Carlos Alberto Andrade, 3º lugar

Pesca &
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CONSTRUINDO UMA NOVA GERAÇÃO DE PESCADORES

Momentos antes de começar
o Torneio de Pesca de Cais do último
dia 15, aconteceu um evento em comemoração aos 80 anos da IGFA (Associação Internacional de Pesca Esportiva) especialmente para a garotada.
Na ocasião, houve um bate-papo sobre os cuidados que devemos

ter com a vida marinha, preservação
do meio ambiente e ensinamento de
técnicas básicas da pesca esportiva.
Ao final, todos receberam certificados
de reconhecimento e participação
emitidos pela IGFA. O representante da IGFA no Brasil é o sócio Philip
Greenman, grande pescador e incen-

tivador da pesca para iniciantes.
O ICRJ foi um dos lugares escolhidos pela Associação Internacional
de Pesca Esportiva que, objetiva com
essa iniciativa, atingir 100 mil crianças construindo uma próxima geração
de pescadores mais éticos, educados e
conscientes em todo o mundo.

LANÇAMENTO DA CAMPANHA “ EU AMO O MAR. EU CUIDO! ”
O setor de Pesca do ICRJ lan- dos e copos reutilizáveis para reduçou uma nova campanha também na zir o consumo de plástico durante as
última etapa da Pesca de Cais. A cam- etapas da competição.
panha “Eu amo o mar. Eu cuido!” falou sobre o impacto negativo do lixo
no meio ambiente e, principalmente,
no mar e para os animais marinhos.
Os participantes foram incentivados a diminuir a quantidade
de lixo gerado durante os eventos e
no dia a dia. As crianças deram um
show! Recolheram todo o lixo produzido e fizeram os descartes corretamente nos locais sinalizados.
Os participantes ainda receberam um kit ecológico com sacola,
Kit ecológico da campanha ‘’Eu amo o mar. Eu cuido!’’
estojo, folhetos explicativos, canuentregue aos participantes da Pesca de Cais

Ação conscientiza o público sobre o impacto negativo
do lixo no mar e incentiva bons hábitos de preservação
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EDN COMEMORA NÚMERO
RECORDE DE ALUNOS E REALIZA
A FORMATURA DA SUA 92ª TURMA

Nos dias 29 e 30 de junho, a
Escola de Desportos Náuticos realizou
a formatura da sua 92º turma. Neste
semestre, a EDN atingiu o recorde de
300 alunos matriculados e participantes em todas as atividades: vela infantil
e adulto; natação infantil; navegação e
demais cursos práticos e teóricos.
As cerimônias aconteceram
com a entrega de certificados, medalhas, homenagens e um lindo discurso do orador Pietro Franco Ferreira
Joaquim, de 9 anos, aluno do Optimist N II, que relata o ambiente e
experiências vividas pelos alunos da
Vela do ICRJ. Confira na íntegra:

“

Quero agradecer a oportunidade de estar aqui representando a
Turma nº 92 do Curso de Vela do 1º
semestre de 2019, que tem como Paraninfo o Vice-Almirante Flávio Augusto Viana Rocha; Patrono Harry Adler,
e também parabenizar o Comodoro
Vicente Ferreira de Arruda, Vice-Comodoro João Batista Cursino; Contra-Comodoro José Roberto Braile, e o
Diretor da EDN Washington Bianchi,
pelo trabalho, apoio e incentivo realizado no decorrer do curso de vela.
Velejar é um esporte sensacional! A sensação de liberdade, a integração com a natureza: mar, vento, sol, e
você ali no controle no barco, integrado… é realmente incrível.
Velejar não é apenas um esporte, é um
estilo de vida: as experiências que temos, os amigos que fazemos, as aventuras, as regatas, as histórias para contar.
O mar não é novidade para
mim, porque desde muito pequeno eu
saio de barco, mas, com apenas 9 anos,

Turmas do Laser, Dingue e Windsurf

poder estar sozinho em um barco e
ainda no comando é algo realmente
extraordinário. E, por isso, quero agradecer e imagino que todos os meus colegas de turma também queiram agradecer aos nossos pais por essa grande
oportunidade.
Quero destacar os pontos altos
desse semestre:
Primeiro quero dizer que foi
especial poder estar com mais autonomia e ficar mais tempo sozinho no
barco. É muito bom poder ter mais
controle do barco.
Segundo, esse foi o primeiro
semestre que tivemos a oportunidade
de participar de regata. Que experiência boa!
Ah! É verdade… nem tudo são
só mil maravilhas. Tem aqueles dias que
a gente vem seco para velejar e o vento não ajuda. Tudo bem! Faz parte da
vida, aprendemos também sobre isso.
É importante destacar também os momentos de confraterniza-

ção! A Vela envolve além de tudo a
troca com os amigos, o apoio dos professores e a interação com a família.
Os momentos de lanche após
velejar, as conversas sobre o vento, a
família poder ir para o mar com a gente, como aconteceu no Dia das Mães.
Tinha gente que nunca tinha velejado
com a mãe! No último encontro, ontem, tivemos a oportunidade de fazer
wakeboard. Momentos extraordinários que foram muito especiais esse
semestre!
Quero homenagear meu avô
Sergio, que não está aqui na terra conosco, mas sei que está feliz em me ver
seguindo a sua paixão.
Finalizo agradecendo especialmente o relacionamento com os
Professores: Júlia, Matheus, Gabriel e
Lauro; ao nosso Coordenador, Lula; CL
VELA; aos funcionários da EDN, Francisco, Marcele, Wlli, e Bruno do Hangar, sem eles nada seria possível! Muito
obrigado a todos os envolvidos! ”
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Turma do Curso Fundamental

Turma do Curso Fundamental

Turma de Iniciação à Vela

Turma Optimist Nível 1

Turma Optimist Nível 1

Turma Optimist Nível 1

Turma Optimist Nível 2

Turma Optimist Nível 2
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CURSOS DA EDN
INÍCIO DOS CURSOS DE VELA:
03 DE AGOSTO
• Optimist (sábado ou domingo – a partir de 8 anos);
• Laser/Dingue (a partir de 14 anos);
• Windsurf (a partir de 15 anos).

PISCINA:
Inscrições abertas para Natação Infantil na parte da manhã,
nas quartas e sextas-feiras. Idade: 6 meses a 14 anos. Professor: Gabriel Vasconcellos

INICIAÇÃO NÁUTICA:
Fundamental (3 a 6 anos) Sexta-feira (inscrições abertas)
• 1ª Turma: 9h às 10h40 • 2ª Turma: 14h20 às 16h20

Venha remar!
Stand Up Paddle (Pacotes) - Agende sua aula e venha conhecer o
esporte. Quem ama mar, sol e quer exercitar o equilíbrio, não pode
ficar fora dessa

NAVEGAÇÃO:
Motonauta; Arrais Amador: (inscrições abertas)
Aulas teóricas dias: 22, 23 e 27 de agosto
Aulas práticas dias: 24 e 25 de agosto
Mestre Amador; Capitão Amador; Previsão do Tempo; GPS

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

Noite Dançante

O cantor Rafael Siano e sua banda realizaram
um ótimo show no Salão Marlin Azul no dia 6 de julho.
O grupo apresentou um repertório de jazz e blues com
os maiores sucessos de Frank Sinatra e Tonny Bennet.
O público elogiou bastante a performance do
cantor e a qualidade do show. Foi realmente uma “noite
dançante” como já previa o nome do evento, com muita
animação e boa música.

Rafael Siano e sua banda

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.

Agosto
01
10

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes
(gaitista e trompetista). No Bar Temático, às 19h.
Tributos - Andrea Ferrer em tributo à família Gonzaga.

No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Junior

15 (saxofonista). No Bar Temático, às 19h.

Noite de Gala no Iate Clube do Rio de Janeiro

17 No Salão Marlin Azul, às 21h.

Música no Museu - Grupo Vocal Molho Inglês.

20 No Centro Cultural, às 20h.
22

Almoço em Homenagem ao Exército Brasileiro. No Salão

Nobre, às 12h30.

28 Festival Português - no Restaurante Star, às 20h.
29

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Junior
(saxofonista). No Bar Temático, às 19h.
Tributos - Trio 7 & Meio em tributo aos clássicos da MPB, Bossa

31 Nova e Jazz. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.
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RECREAÇÃO INFANTIL
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Festa Junina do ICRJ
é sucesso de público

Evento recebe por volta de 2000 pessoas e arrecada mais de
meia tonelada de alimentos para doação

Uma das épocas mais esperadas do ano, junho
é sinônimo de muita comida boa, animação e do tradicional arraiá do ICRJ. Sucesso de público, a festa
junina do clube, realizada no dia 23, recebeu pouco
mais de 2000 pessoas, que aproveitaram os comes e
bebes das barraquinhas, brincadeiras e show de forró.
Neste ano, a animação ficou por conta da divertida equipe da Pik Eventos, que realizou atividades e gincanas com crianças e adultos. Nas barracas,
brincadeiras clássicas como estilingue, pescaria, bola
na lata e boca do palhaço fizeram a alegria da criançada, que também curtiu os brinquedos espalhados pelo
evento como cama elástica, tobogã, waterball, touro
mecânico e high jump.
O espaço da pérgula da piscina recebeu uma
linda decoração temática com bandeirinhas, balões,
espantalhos coloridos e fogueira cenográfica. As barracas de comestíveis foram divididas em sete categorias:
doces, tapiocas, comidas, churrasco, bebidas, vinho
e caipirinha. As comidas típicas mais pedidas como
bolo de chocolate, quindão, curau de milho, canjica,
pé de moleque, cocada, caldo verde, cachorro-quente,
empadinha e salsichão não ficaram de fora!
Além de tudo, o evento promoveu uma ação
social para ajudar duas instituições de caridade. Através da doação dos sócios, mais de meia tonelada de
alimentos não perecíveis foram arrecadados e doados
para a Aliança de Misericórdia (R. Ana Mascarenhas,
12, Gamboa), que atende moradores de rua, e Saúde
Criança Responder (R. Marques de São Vicente, 447,
Gávea), que ajuda crianças carentes.
O evento foi produzido pela Diretoria Social,
Gerência Social, com o envolvimento de inúmeros
funcionários e fornecedores. Ano que vem tem mais!

Social &
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O nosso muito obrigado aos parceiros que
tiveram contribuição relevante na realização
da Festa Junina do ICRJ.

Iate News &
AVISOS DA
DIRETORIA
DE SEDE
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PROJETO BALEIA À VISTA

Você sabe o que fazer ao avistar uma baleia?

1) Informamos que a par-

tir de 1º de setembro, para cada
emissão de ticket de acesso às
portarias sociais, será cobrada
a taxa de R$ 2,00 para sócios
e dependentes. Utilize sua carteira social/cartão de estacionamento e evite essa cobrança!

2) Os estacionamentos do

clube (motos, carros e bicicletas)
são ROTATIVOS com o objetivo de garantir ao associado em
visita ao clube, estacionamento
disponível e apropriado. Casos
de pernoite devem ser exceções
e comunicados previamente à
Gerência de Sede para ciência e
autorização, caso se aplique.

O projeto Baleia à Vista foi criado pela Prefeitura de Ilhabela, por
meio da Secretaria de Meio Ambiente, para monitorar, registrar e levantar
informações sobre as espécies de baleias e outros animais marinhos que
frequentam a região.
O “Baleia à Vista” também divulga informativos com normas de
avistagem. Você sabe o que fazer ao avistar uma baleia? Entre algumas
regras, destacam-se não se aproximar de qualquer espécie de baleia com
motor engrenado a menos de 100m de distância do animal mais próximo,
devendo o motor ser obrigatoriamente mantido em neutro; não reengrenar o motor para afastar-se do grupo sem ter avistado claramente a(s)
baleia(as) na superfície a uma distância de, no mínimo, 50m da embarcação; não encurralar a(s) baleia(s) entre a embarcação e a área costeira;
não perseguir, com motor ligado, qualquer baleia por mais de 30min, ainda que respeitadas as distâncias estipuladas e outras. O projeto também
apoia grupos de estudos de interessados em biologia e ecologia de cetáceos
e conservação marinha. Mais informações em projetobaleiaavista.com.br

SUBSEDE DE CABO FRIO
RECEBE TURMA DE
PILOTOS DE DRONE
No dia 2 de julho, a subsede do ICRJ em Cabo Frio recebeu uma turma de jovens, entre 12 e 17 anos, e professores do Centro de Atenção ao Jovem
Espaço Feliz – CAJEF. A ONG, localizada também em Cabo Frio, oferece cursos e atende crianças e adolescentes em risco social.
Na visita, a equipe capacitada em pilotagem de drone através do CAJEF
realizou uma filmagem aérea do clube. Em entrevista à Maria Luiza, de 12 anos,
aluna da instituição, o Diretor Jomar Roscoe respondeu sobre a importância da
subsede de Cabo Frio para os sócios do ICRJ. “As subsedes são importantes porque elas proporcionam ao sócio, que mora no Rio, momentos de lazer. É uma
oportunidade de obter descanso fora da rotina da cidade grande”, disse Jomar.
O CAJEF cedeu o material gravado para a divulgação do clube e ainda
pretende qualificar com a nova profissão, ainda este ano, mais de 290 jovens em
parceria com a Prefeitura de Cabo Frio.

Professor Tino Gomes e a Diretora Delamar Santana com
seus alunos do Centro de Atenção ao Jovem Espaço Feliz
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Rumo aos 100
A PESCA DO ICRJ:

BREVE HISTÓRICO E PRINCIPAIS TORNEIOS
Dentre os desportos náuticos em geral, a Pesca já estava citada
como uma atividade a ser promovida e incentivada pelo ICRJ desde
o seu primeiro estatuto (na época,
ainda praticada a bordo de pequenas embarcações a remo dentro da
Baía de Guanabara). A atividade foi
crescendo a medida em que o clube
conquistava espaço e ampliava seu
domínio ao longo da orla até que,
em 1934, foi criado oficialmente o
departamento de Pesca.
O Comodoro da época convidou um grupo de associados para
estudar, organizar e difundir a pesca
esportiva no clube em 8 de março de
1934. Após 17 dias, em 25 de março, foi promovida pelo grupo a primeira competição de pesca esportiva
no Brasil, inserindo o ICRJ como
precursor na história da atividade.
O oceano aberto ainda era
algo temido para muitos, mas, em
1961, o Jornal do Brasil, com o
apoio de sua presidente Condessa
Pereira Carneiro, patrocinou o primeiro torneio de pesca oceânica realizado no Brasil a partir do ICRJ.
A competição foi vencida pela lancha Sayonara, representante do clube. Foi o incentivo para o primeiro
Torneio Anual de Peixes de Bico do
ICRJ, realizado no verão de 1963.
Mais precisamente, foi em
26 de janeiro de 1963 que 18 lanchas foram ao mar na primeira etapa
do torneio que se tornaria o mais tradicional da pesca oceânica no Brasil.
Além da participação de importan-

A lancha Pasargada em pleno oceano revolto, tendo a bordo a equipe equatoriana, vencedora do
1º Torneio Internacional de Pesca Oceânica realizado no Brasil e sediado no ICRJ em 1972

tes caçadores submarinos, muitos
“paneleiros” iniciaram suas histórias
através dessa primeira edição.
Em 1972, o clube ambicionava expandir seu nome internacionalmente, quando sediou o 1º
Torneio Internacional de Pesca Oce-

ânica. A disputa aconteceu em três
etapas com regras de utilização de
material leve à base de 20lb e a classificação final dos participantes ficou:
1º lugar – Equador; 2º - Itália; 3º Venezuela; 4º - Brasil “B”; 5º - Brasil
“A”; 6º - Bahamas; e 7ª – África do

A alegria pela vitória no 1º ILTTA contagiou todo o grupo de pesca do ICRJ

Rumo aos 100

Pesca de Cais feminina em 1978

Sul. A incidência de peixes foi fraca,
porém foi uma ótima oportunidade
de apresentar o clube para o mundo
e abrir portas no exterior para os pescadores brasileiros.
A visibilidade que o clube
ganhou fez com que recebesse a primeira vez, em 1977, o Torneio da
International Light Tackle Tournament Association – ILTTA (Associação Internacional de Pesca com
Equipamento Leve), uma entidade
particular, na época com sede nos
Estados Unidos, que se dedicava a
promover torneios em diversos países. O clube sediou este torneio mais
de uma vez e ainda outros campeonatos internacionais.
Para embarcações de pequeno porte, criou-se o Torneio Open
25’. As lanchas de até 25 pés foram
a inspiração do evento que se tornou
permanente no calendário do clube.
Foi em 1994 que surgiu o torneio
para preencher o período entre o
término da pesca costeira e o início
da temporada de pesca oceânica, suprindo a demanda de incluir barcos
de menor porte nas competições.
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Pesca de Cais infantil em 1978

A pesca costeira também é
uma atividade recorrente no ICRJ. O
torneio principal da modalidade acontece anualmente e este ano está em
sua 52º edição. Já a caça submarina,
faz parte da história do ICRJ com a
conquista de grandes títulos nacionais,
internacionais e mundiais sediados.
O clube, através de seus notáveis pescadores esportivos, venceu

muitos campeonatos pelo mundo e
bateu recordes das maiores peças encontradas. Hoje, o Departamento de
Pesca segue o seu agitado calendário
anual de competições com torneios
de pesca de cais, costeira, oceânica e
caça submarina sempre com muita
comemoração aos finais de cada etapa, que fazem a união e conquistam
a assiduidade do público.

Equipe oficial ICRJ de Caça Submarina de 1961
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Cinema &
*

PROGRAMAÇÃO DE AGOSTO
Sextas e sábados às 19h30h. Domingos às 17h.

*Sujeita a alterações
16 QUADRAS
DIA: 02/08/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Bruce Willis,
Yasiin Bey, David Morse,
2006 (EUA/ALE), 101
min, Policial/Suspense,
14 (anos).
Tudo que o policial Jack
Mosley deseja é ir para casa e tomar um drinque, mas antes precisa escoltar Eddie Bunker
por 16 quadras até chegar ao tribunal. Eddie
é um presidiário que deseja apenas depor no
tribunal, ganhar sua liberdade e abrir uma padaria. Só que ele irá depor contra policiais corruptos que querem matá-lo. Correndo contra
o tempo, Jack e Eddie precisam evitar o perigo
iminente e chegar a salvo ao tribunal.
UM ATO DE
ESPERANÇA
DIA: 03/08/19
SÁBADO
ELENCO: Emma
Thompson, Stanley Tucci,
Fionn Whitehead, 2017
(Reino Unido), 106 min,
Drama, 14 (anos).
Fiona Maye é uma eminente juíza da Alta Corte, que preside casos eticamente complexos do
direito familiar. O serviço é pesado e sua carga
horária lhe traz um desgaste pessoal, especialmente agora, quando ela precisa decidir sobre
o caso de Adam - um garoto brilhante diagnosticado com câncer e que se recusa a fazer uma
transfusão de sangue que lhe salvará a vida.
“O filme, baseado no romance de Ian McEwan
(autor de “Desejo e Reparação”), discute o polêmico tema atemporal da ciência versus religião”.
ASSUMINDO A
DIREÇÃO
DIA: 04/08/19
DOMINGO
ELENCO: Ben Kingsley,
Patricia Clarkson, Grace
Gummer, 2016 (ING/
EUA), 90 min, Comédia/Drama/Romance, 14
(anos).

Wendy é uma crítica literária em Manhattan
– e seu marido acaba de trocá-la por outra mulher. Numa iniciativa de superar a separação,
ela decide tirar a carteira de habilitação para
visitar sua filha, em outro estado – e passa a
ter aulas de direção com um taxista indiano,
que está prestes a firmar um casamento arranjado.... Enquanto ele ajuda Wendy com suas
dúvidas no trânsito, ela lhe dá dicas espirituosas para se relacionar com mulheres.

Fletcher Reede é um advogado carreirista que
está determinado a se tornar sócio da empresa a qualquer preço. Mas Reede é mentiroso
compulsivo: vive escondendo a sinceridade
para ser simpático e politicamente correto
com os colegas de trabalho. O hábito de não
dizer a verdade, faz, inclusive, com que ele perca sua esposa, Audrey. Até que um pedido de
aniversário feito pelo filho muda tudo. Diversão garantida!

“Dessa estranha relação de cumplicidade entre
duas pessoas bastante diferentes surge uma história
sincera, sem muitas doses romanceadas de ficção”.

“Jim Carrey mais exagerado do que nunca em
um dos filmes mais engraçados de sua carreira”.

No dia 09 de agosto não haverá
sessão de cinema por conta de
evento a ser realizado no local.
SUÍTE FRANCESA
DIA: 10/08/19
SÁBADO
ELENCO: Michelle
Williams, Kristin Scott
Thomas, Matthias Schoenaerts, 2014 (Reino Unido/FRA/Bélgica/CAN),
108 min, Drama/Guerra/
Romance, 14 (anos).
Durante a Segunda Guerra Mundial, na França, Lucile Angellier passa os dias junto de sua
sogra à espera do marido, que há de voltar
com outros combatentes franceses que vão retornando para a casa. Mas o pequeno vilarejo
onde mora começa a ser invadido por soldados alemães, incluindo o refinado Bruno von
Falk, que vai surpreender Lucille: a evolução
da história entre os dois é emocionante.
“Baseado no bestseller da escritora judia Irène Némirovsky, que foi morta durante a 2ª guerra mundial”.
O MENTIROSO
DIA: 11/08/19
DOMINGO
ELENCO: Jim Carrey,
Maura Tierney, Swoosie
Kurtz, 1997 (EUA), 86
min, Comédia, Livre.

O VOO
DIA: 16/08/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Denzel Washington, Don Cheadle,
Kelly Reilly, 2012 (EUA),
138 min, Drama, 14
(anos).
Mesmo com o motor
do avião avariado, o piloto Whisp Whitaker
conseguiu salvar a aeronave e seus passageiros
numa iniciativa audaciosa, que fez dele um
herói. Mas a Administração Federal de Aviação investiga o episódio e, após um exame de
sangue, encontra evidências de que Whitaker
abusou de álcool e drogas. O julgamento aperta o cerco, mas o comandante está determinado a mudar o rumo de sua vida.
“Uma das melhores atuações do Denzel, misturado com um roteiro incrível, tornam esse filme
muito bom para os amantes do cinema”.
AMOR E REVOLUÇÃO
DIA: 17/08/19
SÁBADO
ELENCO: Emma
Watson, Daniel Brühl,
Michael Nyqvist, 2016
(ALE/FRA/Luxemburgo/
Reino Unido), 106 min,
Drama, 14 (anos).
Chile, 1973. Em meio ao golpe de estado que
possibilitou a ascensão do ditador Augusto
Pinochet, as massas estão nas ruas protestando, entre elas um casal alemão, Lena e Daniel.
Quando o rapaz é levado pela polícia secreta

Cinema &
de Pinochet, Lena descobre que seu amado
está em um lugar chamado Colônia Dignidad - suposta missão de caridade dirigida por
um pregador, só que na verdade é uma prisão
de onde ninguém nunca escapou. A fim de
encontrar Daniel, a moça decide se juntar ao
culto religioso da Colônia. Inspirado em fatos
reais!
“O filme prende o espectador na cadeira com um
roteiro afiadíssimo, reviravoltas inteligentes sem
ser mirabolantes e o design de produção que reproduz com maestria a reconstituição de época e
os detalhes da Colônia”.
RUSH – NO LIMITE
DA EMOÇÃO
DIA: 18/08/19
DOMINGO
ELENCO: Chris
Hemsworth, Daniel
Brühl, Olivia Wilde,
2013 (EUA/ALE/Reino
Unido), 123 min, Drama/
Biografia, 14 (anos).
Década de 70. O mundo sexy e glamoroso da
Fórmula 1 é mobilizado principalmente pela
rivalidade existente entre os pilotos Niki Lauda e James Hunt. Eles possuíam características
bem distintas: enquanto Lauda era metódico
e brilhante, Hunt adotava o estilo mais despojado, típico de um playboy. A disputa entre
os dois chegou ao seu auge em 1976, quando
correram vários riscos dentro do cockpit para
que um deles pudesse se sagrar campeão mundial de Fórmula 1.
“Homenagem póstuma a Niki Lauda, um dos
maiores pilotos da Fórmula 1”.
O GÊNIO E O LOUCO
DIA: 23/08/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Mel Gibson,
Sean Penn, Natalie Dormer, 2019 (EUA), 124
min, Drama/Biografia, 14
anos.
Essa é a história real de dois homens obstinados que se dedicaram à criação do dicionário
inglês de Oxford, projeto que definiu nosso
mundo. Durante anos, milhares de verbetes
foram enviados para análise do professor James Murray, mas uma remessa específica despertou sua atenção: eram dez mil definições
oferecidas pelo Doutor W.C. Minor para sua
apreciação. Uma oferta e tanto! Quando o co-

mitê decide honrá-lo, a verdade choca a todos:
Doutor Minor encontra-se preso em um hospício para criminosos.
“O Gênio e o Louco, com Mel Gibson, tem muito
a dizer...”
LOVING
DIA: 24/08/19
SÁBADO
ELENCO: Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton
Csokas, 2016 (EUA/
Reino Unido), 124 min,
Drama/Romance, 12
(anos).
Virgínia, 1958. O casamento interracial é
proibido, mas Richard e Mildred decidem viver seu amor. Eles se casam, mas são presos e
chegam ao Supremo Tribunal para defender o
que sentem até as últimas consequências.
“Loving”, uma ode à liberdade. Inspirado em
uma história real, descreve a luta de Richard e
Mildred Loving, na Virgínia de 1958”.
MAVERICK
DIA: 25/08/19
DOMINGO
ELENCO: Mel Gibson,
Jodie Foster, James Garner, 1994 (EUA), 127
min, Faroeste/Aventura/
Comédia, 14 (anos).
No Velho Oeste, Bret Maverick inicia uma
trepidante corrida contra o tempo para conseguir reunir os 300 dólares necessários para poder entrar em um fabuloso torneio de pôquer,
tentando recolher dinheiro das pessoas que lhe
devem. Pelo caminho, cruza com a bela Annabelle Bransford, uma aventureira tão sedutora
quanto perigosa.
“Uma das mais bem-sucedidas e divertidas aventuras do cinema, num show de figurino e fotografia, capaz de transcender mesmo o gênero do
western”.
CHÁ COM MUSSOLINI - REVIVAL
DIA: 30/08/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Joan Plowright, Maggie Smith, Cher,
Judi Dench, 2000 (Reino
Unido/ITA), 116 min, Comédia Dramática, 14 (anos).
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Na Florença dos anos 1930, três excêntricas
mulheres se unem a uma espirituosa colecionadora de arte americana e uma arqueóloga
para transformar o garoto órfão, Luca, em um
‘perfeito cavalheiro britânico’. Com início da
Segunda Guerra Mundial, a vida dessas mulheres muda radicalmente e o pequeno Luca,
agora um adolescente, fará de tudo para ajudar
aquelas que um dia o acolheram.
“Homenagem póstuma ao eterno diretor Franco
Zefirelli”.
300
DIA: 31/08/19
SÁBADO
ELENCO: Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro, 2007 (EUA),
117 min, Épico/Guerra/
Histórico, 16 (anos).
Uma batalha de poucos contra muitos. É assim que o rei espartano Leônidas define a luta
de seus 300 homens contra a numerosa tropa
dos inimigos persas, comandada pelo autointitulado “semideus” Xerxes, há 2,5 mil anos.
Depois de diversas investidas infrutíferas frente à resistência espartana, os persas precisam
encontrar uma nova estratégia nessa batalha
real - reescrita em quadrinhos por Frank Miller, de onde o filme se baseia.
“Com alta tecnologia e cenários virtuais de rara
beleza, o filme narra a saga de Leônidas que, desobedecendo a tudo e a todos, encara o confronto
como uma guerra contra a tirania e pela liberdade - nem que isso lhe custe a vida e a de seus 300
melhores soldados”.
COISA MAIS LINDA HISTÓRIAS E CASOS
DA BOSSA NOVA
DIA: 01/09/19
DOMINGO
ELENCO: Nelson Motta, 2005 (BRA), 126 min,
Documentário Musical,
Livre.
Painel histórico, musical e informativo sobre
o nascimento da Bossa Nova, na década de
1950. Contém imagens de arquivo com entrevistas e apresentações exclusivas de Roberto
Menescal, Carlos Lyra, Johnny Alf, Leny Andrade, entre outros.
“Para quem não conhece o assunto, essa obra serve
de entrada para um rico universo. Para quem já
conhece, se torna um deleite do ‘recordar é viver’”.

