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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...

A

s comemorações
já começaram!
A capa deste
mês traz um registro da Noite
de Gala, evento
realizado em 17
de agosto, no salão Marlin Azul. A
elegante festa com gastronomia requintada e atrações musicais iniciou
em grande estilo as celebrações do
centenário do ICRJ.
Além da Noite de Gala, a
editoria Social revela os detalhes do
almoço promovido em homenagem
ao Exército Brasileiro pela passagem
do Dia do Soldado, no Salão Nobre,
em 22 de agosto, e o Festival Português, no Salão Marlin Azul, no dia
28 de agosto, que fez muito sucesso
com música, deliciosos pratos típicos e vinhos portugueses.
Em “Rumo aos 100”, conheça um pouco da história da subsede
de Angra dos Reis. A primeira adquirida pelo clube, há quase 60 anos.

Na Vela, confira como foi
o Campeonato Leste Brasileiro de
Snipe na subsede de Cabo Frio, as
últimas conquistas dos velejadores
de Optimist da Flotilha Zé Carioca
e as competições realizadas na sede:
3ª etapa da Copa HPE 30, Taça Rei
Olav para barcos de oceano e monotipos, 5ª Taça Leopoldo Geyer para
veleiros clássicos (BRA RGS e APS)
e a 32ª Semana Internacional de Vela
que recebeu classes Olímpicas, Pan-americanas, Juventude e Optimist.
O setor de Vela do ICRJ sempre organiza brilhantes competições!
Na Pesca, leia sobre as duas
últimas etapas do Torneio Open 25.
Falta apenas uma etapa para definir
os campeões da disputa acirrada.
Saiba também como foi a noite de
premiação da Pesca de Cais, que devido ao sucesso e recorde de participantes, ocupou a Pérgula da Piscina
com mais de 300 pessoas.
Em Iate News estão os registros da capacitação em desenvol-

vimento de lideranças dada aos gestores de todos os departamentos. O
objetivo do treinamento é desenvolver melhorias nos processos gerenciais do clube.
A EDN está com inscrições
abertas em vários cursos e já faz a 1ª
chamada para a próxima Colônia de
Férias em janeiro de 2020. Veja a programação da Escola na página 19.
Planeje-se para o mês de outubro! Saiba os próximos eventos, o
calendário do cinema e as atividades
infantis deste mês ao longo das publicações.
Disponível também nesta
edição, está o balanço sintético contábil de abril a agosto de 2019 para
apreciação dos associados.

Boa leitura!

NOVOS SÓCIOS
Os sócios abaixo relacionados foram aprovados passando à categoria de Proprietários
Antonio João Siciliano Motta
Beatriz Helena Maia R. Estrella Roldan
Bruno Roberto Campanella
Carlos Henrique Lima Bruhn
Fabio Martins de Mello
Felipe Faur Gonçalves
Jose Eduardo das Neves Picolo
Jose Eduardo de Campos Figueiredo
Jose Mariceu da Costa Monteiro
Kleber Couto Pinto
Leandro Carneiro Palmeira

Luiz Alberto Queiroz Conceição
Marcio Sa Vergnini Cibreiros
Maria Eduarda Neffa Simão Ballesteros
Natalia dos Santos Ferreira Gomes
Olavo Rodrigues Nunes da Costa
Paulo Cesar Martinez Y Alonso
Rodrigo Wandalsen Fahham
Teresinha Juraci Daniel
Laura Orthoff
Rogerio de Carvalho Borda
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Rumo aos 100 &
Angra dos Reis: há quase 60 anos, o
ICRJ adquiria a sua primeira subsede
Angra dos Reis foi o primeiro local a receber uma pra foi lavrada em 23/08/1961, sendo o ICRJ represensubsede do ICRJ. Descoberta em 1502 pelos portugueses tado pelo recém-eleito Comodoro Cecil R. L. Davis e o
e colonizada a partir de 1556, Angra é uma das cidades tesoureiro Raul de Miranda Santos.
A propriedade transformou-se na bem instalada
mais antigas do Brasil. Está localizada na região conhecida como Costa Verde, a 155 quilômetros da cidade do subsede de Angra dos Reis, situada na Praia Grande, a
151 km do Rio de Janeiro, acessível por mar ou pela RoRio de Janeiro e possui em seu litoral 365 ilhas.
O desenvolvimento econômico da região foi viabi- dovia Rio Santos (BR 116).
		
A subsede passou
lizado depois da construção
por sucessivas reformas
da estrada de ferro D. Pedro
e melhorias. Atualmente
II, ligando Rio e São Pauo local possui deck junto
lo pelo Vale do Paraíba. A
à praia, com mesas e cacidade hoje possui diversos
deiras para banho de sol,
investimentos particulares
ducha, saunas, bar, sala de
e governamentais, já as suas
recreação, jogos, varanda,
belezas naturais abrangem
apartamentos confortá360 mil hectares de mata
veis com TV e dependênatlântica, águas cristalinas e
Propaganda
no
boletim
de
setembro
de
1962,
convidando
o
sócio
a
visitar
a
Subsede
cias para hospedagem, wiparques ecológicos.
O local em torno de uma de suas principais ilhas, -fi, cais de atracação, radiocomunicação, serviços diversos
a Ilha Grande, era o ambiente que alguns associados e um restaurante de bom nível em que a especialidade são
como Octávio Reis, Paulo Albuquerque, Losir Vianna e os frutos do mar.
Os agendamentos das hospedagens são realizados
Henry Benson costumavam, com suas embarcações, usufruir nos finais de semana. Eles se hospedavam, casual- através da sede do clube, presencialmente ou por e-mail
mente, na casa senhorial de John Lowndes, que em 1961 – sede@icrj.com.br. Nos feriados mais concorridos geralofereceu ao grupo a venda do imóvel. Nenhum deles se mente realiza-se um sorteio entre os sócios interessados.
As subsedes são locais que proporcionam aos asinteressou pela compra individualmente, mas pensaram
em levar ao Comodoro da época, Carlos Pires de Melo, a sociados momentos de lazer e descanso fora da rotina da
cidade grande. Além de Angra, o ICRJ possui as subsedes
ideia de fazer-se ali uma subsede para o clube.
A proposta foi levada ao Conselho Deliberativo de Cabo Frio e Ilha de Palmas.
que aprovou a aquisição do imóvel. A escritura de com-

A subsede de Angra dos Reis, em 1961
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TAÇA REI OLAV AGITA O ICRJ E
A 53ª edição da Taça Rei
Olav foi sediada pelo ICRJ em
dois finais de semana de agosto. A
competição foi criada em 1967 em
homenagem ao Rei Olav V que foi
velejador e medalhista de ouro em
1928 nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, na Holanda. Ele foi o Rei da
Noruega entre 1957 e 1991, um dos
mais populares do país com presença
constante no Brasil.
Nos dias 17 e 18, a disputa
foi entre os veleiros de oceano. Com
39 barcos na raia, as classes ORC,
IRC e BRA RGS (A e B) participaram de três regatas, uma barla-sota e
duas de percurso nas águas da Baía de
Guanabara e ilhas próximas, no Rio e
Niterói.
Na classe ORC, o barco Neptunus XIII (ICRJ) do comandante An-

OCEANO

dré Mirsky foi campeão. Em segundo
lugar, com a diferença de um ponto,
ficou o Sorsa III (ICRJ) de Celso Quintella. A tripulação do Sorsa III contou
com a ilustre presença do Contra-Comodoro José Roberto Braile, único velejador que participou também da primeira edição da Taça. Em terceiro lugar
ficou o Santa Fé V (CNC) comandado
por Nelson Thomé.
Na IRC, o Danadão (ICRJ)
do comandante Guilherme Rafare
foi o campeão. Em seguida ficaram o
Manga Wiki (ICRJ) de Geraldo Low
Beer e o Tangará II (ICRJ) de Lars
Grael, em segundo e terceiro lugares,
respectivamente.
Na BRA RGS A, o barco
Cristalino (ICRJ) comandando por
Renato Fernandes foi o vencedor. O
vice-campeão foi o Mano’s Chopp

(ICB) de Guilherme Winter e o terceiro colocado foi o Loren C (CNC)
de Clóvis Cesar de Oliveira.
Na BRA RGS B, a equipe do
Faca Amolada (ICRJ) comandada
por Dalmo Ferreira conquistou a primeira colocação. O barco Aquarius
(GVREFOMM) de Fabio Kohler
Harkot ficou com a segunda e o Dorf
(ICRJ) do comandante Roberto Schnarndorf com a terceira colocação.
A cerimônia de premiação
aconteceu no Salão Nobre após as
regatas com muita comida, bebida e
animação. Na ocasião houve também
a premiação da Copa Brasil 2018
da ABVO (Associação Brasileira de
Veleiros de Oceano) e o discurso de
Haakon Lorentzen, neto do Rei Olav,
que competiu em seu barco, o Duma
(5º lugar na ORC).

ORC - Neptunus XIII (ICRJ) 1º lugar, Sorsa III (ICRJ) 2º
lugar, Santa Fé V (CNC) 3º lugar

IRC - Danadão (ICRJ) 1º lugar, Manga Wiki (ICRJ) 2º
lugar, Tangará II (ICRJ) 3º lugar

BRA RGS A - Cristalino (ICRJ) 1º lugar, Mano’s Chopp
(ICB) 2º lugar, Loren C (CNC) 3º lugar

BRA RGS B - Faca Amolada (ICRJ) 1º lugar, Aquarius (GVREFOMM)
2º lugar, Dorf (ICRJ) 3º lugar
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RJ EM DOIS FINAIS DE SEMANA
Nos dias 24 e 25 de agosto
foi a vez dos monotipos disputarem a
Taça Rei Olav. Mais de 50 barcos das
classes 29er, 420, Laser (Std., Rad. e
4.7), Open Single Handed Dinghy
(Std., Rad. e 4.7), Finn, Snipe, Star e
Dingue competiram na raia do ICRJ.
No sábado, foram realizadas
duas regatas com vento sudoeste de 10
a 14 nós e maré vazando, já no domingo aconteceram mais duas regatas muito
disputadas com vento sul de 10 a 12 nós.
Na classe 29er, apenas a dupla Leonardo Mirow e Mathias Mirow (ICRJ) compareceu à raia. Na
420, oito duplas competiram, ficando
Bernardo Bulcão e Marcos Vinicius
Ribeiro (ICRJ) em primeiro lugar, Pedro Muricy e Diogo Petersen (ICRJ)
em segundo, Caio Nogueira e Pedro
Chumbovisky (ICRJ) em terceiro.
Na Laser Standard e Radial,
o pódio foi todo do ICRJ. Nelson
Alencastro conquistou a primeira colocação, Diego Rocha a segunda e He-

Bernardo Bulcão e Pedro Cotrim,
ouro e bronze na 420

Contra-Comodoro José
Roberto Braile e o velejador
John King, 3º lugar na Star

MONOTIPOS

lio Araujo a terceira na Standard. Na
Radial, Lucas Farina foi o campeão,
Gabriella Kidd a vice-campeã e Pedro
Madureira o terceiro colocado. Na
Laser 4.7, Bernardo Martins (ICRJ)
foi o primeiro lugar, Victória Castro
(CNC) o segundo e Laura Coutinho
(ICRJ) o terceiro.
Na Open, João Pedro Souto de Oliveira (ICRJ) foi o vencedor.
Gustavo Corrêa Nascimento (ICRJ) e
Jan Silvino (ICRJ) completaram o pódio, respectivamente. Na Open 4.7, o
duelo foi entre Victor Carneiro e Miguel Messina, ambos do ICRJ. Victor
venceu pela diferença de dois pontos
no total. Na Open Radial, Marco Paulo de Castro Schwandt (ICRJ) foi o
melhor no match race com Mariana
Mirow e Crespo (ICRJ).
Na Finn, Antônio Moreira
(CNC), Arnaldo Fernandes (ICRJ)
e Jorge Rodrigues (ICRJ) compuseram o pódio, nesta ordem. Na Snipe,
classe que recebeu o maior número

Laura Coutinho 3ª colocada
Laser 4.7

Victor de Castro Carneiro 1º
lugar na casse Open 4.7

de inscritos (20), Nick Grael e Fábio
Horta (ICRJ/MB) foram os campeões, André Guarischi e Rosalia Guarischi (ICRJ) os vice-campeões, Malcom Scofield e Flávio Castro (ICRJ)
os terceiros colocados.
Na Star, a dupla Alessandro
Pascolato e Henry Boening (ICRJ)
sagrou-se campeã. Luiz André Culé
e Samuel Gonçalves (ICB-DF), John
King e Fernando Ilha (ICRJ) foram as
duplas segunda e terceira colocadas, na
devida ordem.
Na Dingue, venceu a dupla
Guilherme Pereira e Elias Vandenbussche (CRG). Jan Silvino e Silvia
Giraô (ICRJ) conquistaram o segundo
lugar, Luciano Castro e Vicente Ribeiro (ICRJ) o terceiro.
A cerimônia de premiação da
competição aconteceu no dia 4 de setembro, no Salão Nobre, no mesmo
evento que premiou também os vencedores da Taça Leopoldo Geyer e Regata Benjamin Sodré.

Laser Radial - Pedro Madureira, 3º lugar; Lucas
Farina, 1º lugar; e Gabriella Kidd, 2º lugar

Laser Standard - Hélio Araújo, 3º lugar;
Nelson Alencastro, 1º lugar; e
Diego Rocha, 2º lugar

Gustavo Nascimento vice-campeão da classe Open

Nick Grael (ICRJ) e Fábio Horta (MB)
campeões na Snipe
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PÓDIO DUPLO PARA O ICRJ NO
LESTE BRASILEIRO DE SNIPE

O campeão Nicolas Grael (ICRJ) e o vice-campeão Fabio Horta (ICRJMB)

O Campeonato Leste Brasileiro de Snipe aconteceu entre os dias 16 e 18 de agosto na subsede do ICRJ em
Cabo Frio. Ao total, 17 barcos competiram na raia da Praia
do Forte. Entre eles, representantes da Argentina, Uruguai
e estados brasileiros como Rio de Janeiro, Sergipe, Bahia,
Espírito Santo e São Paulo disputaram seis regatas.
No primeiro dia, houve duas regatas com mar
grande e ventos chegando a 22 nós no quadrante nordeste.
No segundo, as regatas não puderam acontecer porque os
ventos fortes ultrapassaram 25 nós (o máximo da classe é

24). No terceiro dia, as condições melhoraram e quatro
regatas foram realizadas com ventos entre 8 e 10 nós.
Após os três dias de disputas, sagrou-se campeã
a dupla Nick Pellicano Grael e Fábio Horta (ICRJ/MB).
Em segundo lugar ficou Rafael Gagliotti e Henrique Wisniewski (ICS) e em terceiro Ricardo Lobato e Gabriela
Chianello (ICRJ).
A organização do evento também promoveu confraternizações entre os participantes e convidados ao longo dos
dias, além da cerimônia de premiação após a regata decisiva.

3ª ETAPA DA COPA HPE 30

ERRATA

Com a presença de quatro barcos e 26 velejadores na raia do ICRJ, foram definidos, nos dias 17 e
18 de agosto, os campeões da 3ª etapa da Copa HPE
30. Com ventos de terral de 4 a 8 nós e vento sudeste
de 10 a 12 nós no primeiro dia e terral fraco de 5 a 10
nós no segundo, foram realizadas 3 regatas.
Os três primeiros colocados foram do ICRJ.
O barco Danadão conquistou a primeira colocação, o
Manga Wiki a segunda e o Tahiti Nui a terceira. Após
os resultados provisórios das nove regatas da Copa realizadas em três etapas, o Danadão mantém a liderança,
o Tahiti Nui está sem segundo lugar e o The Punisher
(CNC) em terceiro.
As próximas duas etapas da competição serão
sediadas pelo Clube Naval Charitas nos meses de setembro, novembro e dezembro.

Na edição anterior, número 75, na matéria da
página 8 sobre a Copa Brasil Master de Laser, foi escrito erroneamente o resultado da classe Standard. Após
a 7ª regata, sagrou-se vice-campeão Nelson Alencastro
(ICRJ) e o terceiro lugar foi de Ian Mckee (CAER).

Nelson Alencastro, vice-campeão na Copa Brasil Master de Laser

Vela &
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Taça Leopoldo Geyer
A 5ª Taça Leopoldo Geyer para veleiros clássicos (BRA
RGS e APS) foi sediada pelo ICRJ nos dias 31 de agosto e 01
de setembro. Foram realizadas duas regatas em dias de condições climáticas não muito favoráveis, mas de muita alegria.
No primeiro dia foi realizado o percurso Rio - Ilha de
Palmas. Com vento terral N/NE e maré enchendo, 17 barcos
largaram nas proximidades do Morro da Viúva e mesmo com
o enfraquecimento do vento ao longo do percurso, todos conseguiram completar a regata e aproveitar o tradicional churrasco de confraternização na subsede do ICRJ na Ilha de Palmas.
No segundo dia, 15 barcos largaram para realizar o percurso inverso, da Ilha de Palmas até o Morro da Viúva. Os ventos fracos não ajudaram e a maré enchendo também dificultou
a velejada, fazendo com que alguns não completassem a prova.
Em ambos os dias os irmãos Lars e Torben proporcionaram um duelo emocionante. Lars Grael (RYC) foi o campeão da classe BRA RGS com a equipe do barco Marga e Torben Grael (RYC) foi o vice-campeão com a equipe do Aileen.
O terceiro lugar ficou com o Barbra do comandante Leonardo
Baeta (RYC).
Na classe APS teve dobradinha para o ICRJ com a embarcação Malabar comandada por Fernando Gioia em primeiro
lugar e Pluft de Israel Klabin em segundo. A terceira colocação
foi do Entrevero do comandante Luis Antonio Sabino (RYC).
A cerimônia de premiação aconteceu no dia 4 de setembro, no Salão Nobre, na presença de todos os velejadores e
seus convidados. A competição homenageia Leopoldo Geyer,
grande incentivador da vela no Brasil, fundador de diversos clubes náuticos e da SAVEL (Sociedade dos Amigos da Vela), que
financiava barcos especialmente para jovens.

Premiados na BRA RGS

Roberto Geyer e os representantes dos barcos Malabar, do comandante Fernando
Gioia (ICRJ), 1º lugar na APS, e do Pluft, de Israel Klabin (ICRJ), 2º lugar

VELA - OUTUBRO 2019

Data
05 e 06
05, 06 e 12

Regata
Regata Flotilha Rio de Janeiro
Campeonato Estadual

19 e 20

Mini Circuito Rio

25 a 27
25
26 e 27
31 a 03/11

Campeonato Estadual
69ª Regata Santos-Rio
Taça Paulo Santos
50º Circuito Rio

Classes
Classe Star
Laser Std. e 4.7
ORC, IRC, BRA RGS, HPE 25
e J24
Finn
ORC, IRC e BRA RGS
Snipe
ORC, IRC e BRA RGS
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SEMANA INTERNACIONAL
DE VELA REÚNE MAIS
DE 180 BARCOS
Um dos eventos mais importantes do calendário anual da Vela do
ICRJ, a Semana Internacional de Vela
do Rio de Janeiro foi realizada entre
os dias 6 e 8 de setembro. Em sua 32ª
edição, a competição reuniu mais de
180 barcos de diferentes estados brasileiros nas águas da Baía de Guanabara.
Duas raias foram montadas: a
tradicional raia da Escola Naval para
as classes olímpicas, pan-americanas e
da juventude, e outra na Praia do Flamengo para a classe Optimist.
No primeiro dia da competição, sexta-feira, a largada foi às 14h e
nos demais dias às 13h. A sexta foi um
dia muito difícil devido às condições
de vento e maré, que deram muito
trabalho para a Comissão de Regatas.
Apenas uma regata foi realizada na raia
da Escola Naval. No sábado e domingo, as condições melhoraram proporcionando belíssimas e bem disputadas
regatas nas duas raias. Ao total, foram
realizadas seis para cada classe.
Na classe Optimist, Fernando Prazeres (ICSC), Gabriela Vassel
(CCSP) e Conrado Picolo Cookson

(CCSP), compuseram o pódio da categoria Veterano, respectivamente. O
velejador do ICRJ mais bem colocado
foi Lucas Freitas, em quinto lugar. Na
categoria Estreante, o pódio foi todo
do ICRJ com Joana Freitas em primeiro lugar, Laura Yumi Ichikawa em segundo e Lucca H. Ricardi em terceiro.
Na 29er, o match race foi entre as duplas Leonardo e Mathias Mirow e Crespo (ICRJ) e Ludmila e Júlia
Olliver (CICP). A dupla do ICRJ foi a
vencedora.
Na 420, teve pódio duplo para
o ICRJ com Bernardo Bulcão e Vinicius Ribeiro na primeira colocação e
Pedro Leal Muricy e Diogo Petersen
na terceira. Os vice-campeões foram
Bernardo Peixoto e Marcos Arndt
(YCB).
Na Laser, Nelson Alencastro
conquistou a primeira colocação, Ricardo Ricardi a segunda e Helio Araújo a terceira, todos atletas do ICRJ.
Na Laser Radial, Gabriella
Kidd, Lucas Farina e Gustavo Correa
Nascimento, velejadores do ICRJ, formaram o pódio na devida ordem.

Laser - Nelson Alencastro campeão, Ricardo Ricardi
vice-campeão e Hélio Araújo 3º lugar, todos do
ICRJ, com João Quintanilha, Diretor de RH, que
entregou a premiação

Pódio todo do ICRJ na Laser Radial - Gabriella Kidd
1º lugar, Lucas Farina 2º e Gustavo Correa Nascimento 3º lugar com o Diretor de Vela Fernando Madureira

Classe 420 - Bernardo Bulcão e Vinicius Ribeiro (ICRJ)
1º lugar, Bernardo Peixoto e Marcos Arndt (YCB) 2º lugar, Pedro Leal Muricy e Diogo Petersen (ICRJ) 3º lugar

Vela &
Na Laser 4.7, Bernardo Martins (ICRJ) ficou em primeiro lugar,
Pedro Henrique Wiegand (CNC) em
segundo e Antonio Bonito (YCSA)
em terceiro.
Na Finn, Antonio Moreira
(CNC/MB) foi o vencedor, Arnaldo C. Fernandes (ICRJ) segundo
lugar e Joacir C. de Mesquita (ICB-DF) terceiro.
Na Snipe, Felipe Rondina e
João Pedro Souto (ICB-DF/ICRJ/
MB) foram os campeões, Bruno Bethlem de Amorim e Daniel Claro
(ICRJ) segundo lugar e Nick Pellicano Grael e Fabio Horta (ICRJ/MB) a
dupla terceira colocada.
Após as regatas decisivas de
domingo, houve a cerimônia de premiação na Pérgula da Piscina em clima festivo com um delicioso buffet
de massas à disposição dos velejadores
e convidados.
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Finn - Arnaldo Fernandes (ICRJ) 2º lugar e Joacir
Mesquita (ICB-DF) 3º lugar

Optimist Estreante - Joana Freitas 1º lugar, Laura Yumi
Ichikawa 2º lugar e Lucca Ricardi 3º lugar, todos do ICRJ

Classe Snipe - Felipe Rondina (ICB-DF) e João
Pedro Souto (ICRJ) campeões, Bruno Bethlem e
Nick Grael terceiros colocados

Laser 4.7 - Bernardo Martins (ICRJ) campeão e Antonio
Bonito (YCSA) terceiro lugar, com Calu Blyth, sócia e
fotógrafa, que entregou a premiação

VELEJADORES DA FZC SÃO CAMPEÕES
NA LAGOA RODRIGO DE FREITAS
Os velejadores da Flotilha Zé Carioca da classe
Optimist continuam se destacando por onde passam. Em
agosto e início de setembro, conquistaram o pódio na
Taça Comodoro do Clube Caiçaras (17 e 18 de agosto) e
na primeira edição do Campeonato por Equipes Luiz Cabeleira (31 de agosto e 1 de setembro), também sediado
pelo Caiçaras.
Na categoria Veterano da Taça Comodoro, os três
primeiros lugares foram de Julia Carreirão, Joana Gonçalves e Newton Passos, nesta ordem. Na Estreante, Joana
Freitas foi a vencedora, em seguida ficaram Lara Amaral e
Lucca Ricardi, respectivamente.
No Campeonato por Equipes Luiz Cabeleira, que
teve a participação de 12 equipes, a equipe ICRJ 1 - Joana
Gonçalves, Julia Carreirão, Lucas Freitas e Newton Passos - foi a grande campeã. O segundo lugar foi da equipe
NOAM, formada por alguns velejadores que participarão
do Campeonato Norte Americano, e o terceiro lugar foi

da equipe do Yacht Club Santo Amaro.
A equipe ICRJ 1 recebeu o troféu transitório das
mãos de Luiz Manoel do Nascimento, o “Luiz Cabeleira”, grande homenageado do evento. O ICRJ é o atual
tricampeão brasileiro por equipes e buscará, em 2020, o
tetracampeonato.
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Social &

NOITE DE GALA INICIA AS COM

O evento Noite de Gala abriu
em grande estilo as comemorações
do centenário do ICRJ. A festividade
aconteceu em 17 de agosto, no salão
Marlin Azul, e recebeu por volta de
300 pessoas entre sócios e convidados.
A decoração temática assinada pelas sócias Giovanna e Rossana
Cassano da Cass Eventos se inspirou
em “O Grande Gatsby”, o clássico
romance de F. Scott Fitzgerald. Com
muitos detalhes utilizando brilho,
adornos, lustres, candelabros, pérolas, pedras e as cores preto, branco e

dourado predominando, criou-se um
ambiente clássico de todo o glamour
e ostentação dos anos 20.
O quinteto da Banda Conexão Jazz apresentou um show com os
maiores sucessos do estilo musical. O
DJ André Werneck abriu a pista de
dança com “New York, New York” de
Frank Sinatra e animou o público ao
som de Abba, Billy Paul, Bee Gess,
Tim Maia, Lulu Santos, entre outros.
No coquetel servido havia diversos frios, quentes e mini pratos com opções variadas como risoto aos três cogu-

Rossana Cassano(à esquerda),Comodoro Vicente Arruda e sua esposa Roberta e
Giovanna Cassano(à direita)

melos, bouef bourguignon com cuscuz
marroquino e escondidinho de bacalhau
com palha de alho poró. O destaque entre as bebidas ficou por conta do chope
da cervejaria Bourbon Beer.
A emoção tomou conta da
noite com a estreia do vídeo institucional do clube transmitido em telão.
Foram 21 minutos com lindos registros e depoimentos de pessoas importantes sobre a história do Iate e o que
o clube grandiosamente representa na
vida delas – disponível em icrj.com.
br. O material é uma realização da
Cass Eventos em parceria com a produtora Jobim Filmes.
Houve também o sorteio de
estadia em um fim de semana no Hotel Aretê (Búzios), passeio de barco e
outros brindes oferecidos pelas empresas parceiras do evento ao público
presente.
Iniciada a temporada de comemorações, os 100 anos do Iate
Clube do Rio de Janeiro será oficialmente em 25 de março de 2020, mas
o marco será celebrado o ano inteiro
com programações especiais nos diversos setores do clube.

Contra-Comodoro José RobertoBraile e sua esposa Maria Teresa, e Vice-Comodoro
João Batista P. Cursino de Moura com sua esposa Maria Lúcia.

Social &
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OMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS
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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.

Outubro
5

Tributos - Banda Tramah Pop em tributo ao Rock Nacional dos
anos 80 e 90. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

9

Chá beneficente da Igreja Nossa Senhora do Brasil.
No Salão Marlin Azul, às 14h.

10

Palestra “Ativando sua inteligência emocional”com Marcio
Dumas(Academia Corpo Laser). No Salão 470, às 18h30.
Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Junior

10 (saxofonista). No Bar Temático, às 19h.
12

Dia das Crianças no Iate. No Circo Popeye, de 10h as 14h.

19

Encontro, das 20h às 23h.

Tributos - Sáloa Farah em tributo a Tim Maia. No Ponto de

24 Almoço em Homenagem à Força Aérea Brasileira. No

Salão Nobre, às 12h30.
Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Junior
24 (saxofonista). No Bar Temático, às 19h.

26 The Beatles Night. No Salão Marlin Azul, das 12h às 20h.
30 e Festival Alemão - no Restaurante Star. Dia 30, almoço às
31 12h e jantar às 19h e no dia 31, jantar às 19h.
30 Música no Museu - Camerata Uerê.

No Centro Cultural, das 19h às 00h30.

RECREAÇÃO INFANTIL

Social &
ICRJ PROMOVE ALMOÇO
EM HOMENAGEM AO
EXÉRCITO BRASILEIRO
No dia 22 de agosto, o ICRJ promoveu um almoço em homenagem ao Exército Brasileiro pela passagem do Dia do Soldado, comemorado oficialmente no
dia 25 do mesmo mês.
O salão Nobre teve lotação máxima com a presença de toda Comodoria, Mesa do Conselho, alguns ex-Comodoros, Conselheiros, Diretores, assessores e militares, além dos associados que adquiriram convites para
prestigiar o evento.
O mestre de cerimônias foi o sócio Claudio
Aboim que abriu os discursos, em seguida discursaram o
Comodoro Vicente Arruda Filho e o Comandante Militar do Leste Júlio Cesar de Arruda.
Ao final, o Comodoro e o Comandante trocaram
presentes em nome das instituições. O evento foi um sucesso e se estendeu até o final da tarde.

Comodoro Vicente Arruda Filho e o Comandante Militar
do Leste Júlio Cesar de Arruda
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FESTIVAL

PORTUGUÊS

O salão Marlin Azul recebeu mais um festival
gastronômico produzido pelo ICRJ em 28 de agosto:
o Festival Português. Com capacidade quase lotada, o
evento foi um sucesso.
O buffet temático com pratos quentes, saladas, couvert especial e sobremesas foi muito elogiado.
A seleção de pratos típicos foi feita pelo Chef Iran que
não deixou faltar alguns dos mais esperados como Pataniscas de Bacalhau, Bacalhoada, Sardinha e Pastéis
de Belém. Todos puderam conhecer também o drink
de Licor de Ginjinha incluído no festival ou apreciar
uma carta de vinhos lusitanos com preços especiais
por consumo.
A apresentação musical ficou por conta do
cantor português Victor Lopes e banda que entoaram
os fados mais famosos. No final, os sócios pediram bis
e o cantor prolongou um pouco mais a apresentação.
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PESCA DE CAIS 2019 ENCERRA COM U
No sábado, 24 de agosto, foi
realizada a noite de premiação da temporada 2019 do Torneio de Pesca de
Cais. Devido ao enorme sucesso e o recorde de participantes, a festa ocorreu
na Pérgula da Piscina. Foi uma noite
histórica que confirmou o êxito da
Edição Sport Edition.
Mais de 300 convidados entre
sócios, conselheiros, ilustres pescadores e a Comodoria do clube prestigiaram o evento e incentivaram a renovação da Pesca no ICRJ. Este torneio
promove a união e amizade entre os
competidores, reúne participantes de
2 a 80 anos de idade, sempre priorizando além do conhecimento técnico,
tardes agradáveis de muita diversão.
Foram premiados todos os
participantes da categoria Kids, que
participaram de pelo menos três etapas e se divertiram pra valer! Já na
categoria Júnior, foram premiados os
pescadores: campeã Beatriz Vidaurre; vice-campeão Gabriel Teixeira; 3º
colocado Leon Aronson; 4º colocado
Daniel Mendonça; e em 5º lugar Júlia
Machado.
Na categoria Feminina, a
campeã foi Izadora Lupetina, Márcia
Mira foi a vice-campeã, a 3ª colocada Mônica Buckmann, 4ª colocada

Raquel Salomão e em 5º lugar ficou
Lydia Andrade.
Na categoria Marmanjo, o
campeão foi Marcelo Coelho, o vice-campeão José Luiz Cruz Mendes, o 3º
colocado João Carlos Kasznar, 4º lugar
Raul Costa Pereira e o 5º Joel da Silva.
Na categoria Sênior, Eduardo
Elias Jorge foi o vencedor, Lóris Lupetina o vice-campeão, 3º colocado Celestino Alves, 4º Emídio Sacco Filho e
o 5º Carlos Alberto Andrade.
Os Coaches, pescadores experientes que dedicam seu tempo a ensinar
os iniciantes na Pesca de Cais, também
foram especialmente premiados. O pescador Paulo Henrique Santos foi con-

Premiação dos Coaches

templado por liberar a maior peça do
torneio, um Baiacu Espinho de 401g.
Muitos brindes oferecidos
pelos colaboradores da temporada
2019 - Água Viva, By Coelho, Skipper
Shop, Amigulucy, AquaRio e Caça e
Pesca - foram sorteados.
Ao final da premiação, um
teaser da edição 2020 foi exibido, revelando a todos uma prévia do que
será realizado no ano que vem. Mas os
produtores do evento afirmaram que
os competidores ainda vão se surpreender com o que está sendo preparado. As inscrições para a edição 2020
abrem em janeiro e as vagas são limitadas. Fiquem atentos!

Premio de maior peça para Paulo Henrique Santos
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M UMA BELA NOITE DE PREMIAÇÃO
JÚNIOR

Campeã Beatriz Vidaurre (en- Vice-Campeão Gabriel Teixeira 3º Colocado Leon Aronson (entrega
4º Colocado Daniel Mendonça 5º Lugar Júlia Machado
trega premiação Eliseu Soares (entrega premiação os pais e o premiação seus familiares e o Dire- (entrega premiação os pais e o Di- (entrega premiação Lúcia
Filho Diretor de Pesca e os pais)
Comandante Philipe Green- tor de Manutenção Ildemar Nunes) retor de Compras Edson Tikerpe) Pedrosa Assessora de Pesca
man Representante da IGFA
de Cais)

FEMININO

Campeã Izadora Lupetina
(entrega premiação o Diretor
de Pesca Eliseu Soares Filho)

Vice-Campeã Márcia Mira
(entrega premiação Eurico
Soares)

3ª Colocada Mônica Buckmann (entrega premiação
Evandro Soares)

4ª Colocada Raquel Salomão
(entrega premiação Amaury
Pedrosa)

5º lugar Lydia Andrade
(entrega premiação Eduardo
Rothier)

SÊNIOR

Campeão Eduardo Elias Jorge
(entrega premiação Evandro
Soares)

Vice-Campeão Lóris Lupetina
(entrega premiação Marcelo
Coelho e Izadora Lupetina)

3º Colocado Celestino Alves
(entrega premiação Paulo
Machado)

4º Colocado Emídio Sacco 5º Colocado Carlos Alberto
Filho (entrega premiação Andrade (entrega premiaWilton Pontes Eloy)
ção Fernando Pedrosa)

MARMANJOS

Campeão Marcelo Coelho (entrega premiação o Comandante
Reinaldo Silva)

3º Colocado João Carlos Kasznar
(entrega premiação o Comandante
Antônio Carlos Bento Ribeiro)

4ª Colocado Raul Costa Pereira
(entrega premiação o Diretor de
Manutenção Ildemar Nunes)

5º Colocado Joel da Silva (entrega
premiação o Diretor de RH João
Quintanilha)
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2ª E 3ª ETAPAS DO OPEN 25

O Torneio Open 25, competição para lanchas de 25 até 29 pés
convidadas pela Diretoria de Pesca do ICRJ, teve continuidade em mais
duas etapas no mês de agosto. No dia 17, 15 equipes participaram da
segunda etapa do torneio, já no dia 31, 13 disputaram a terceira etapa.
Na segunda etapa, sagrou-se campeã a equipe Binoca do comandante Leonardo Bochner. A vice-campeã foi a Colt, de Fabio Bergman, e o terceiro lugar ficou com a Release, comandada por Alberto
Quintães. A peça mais pesada do dia foi um bagre de 4,6 kg pescado por
Leonardo Bochner da equipe Binoca.
Na terceira etapa, Binoca e Release trocaram de posição em relação a segunda. Release foi a campeã e Binoca a terceira colocada. A
equipe Guess, do comandante Roni Argalji, ficou em segundo lugar. O
peixe mais pesado da etapa foi um bonito cachorro de 4,8 kg conquistado por Fabio Bergman, comandante da Colt.
Na classe Evolving, o ranking das lanchas que estão evoluindo
nas competições tradicionais da pesca do clube, a Kalamares, comandada por Marcio Junger e Allan Tedesco, foi a equipe campeã de todas as
etapas. Em segundo lugar na segunda e terceira etapa, respectivamente,
ficaram a Boa Vida, de Roberto Rapoport, e Lorah, de Edson Tikerpe.
As terceiras colocadas foram Green Fish, comandada por Otávio Junqueira, e Miss Carol, de Antonio Carlos B. Ribeiro.
No Troféu Challenge, disputa eliminatória no estilo “mata-mata” que ocorre durante o torneio, após vencer as equipes Borda Fishing
e Guess, Release disputará o troféu na quarta etapa com a Binoca, que
venceu a Zirigo e a Colt nas etapas anteriores. Na batalha pelo Troféu
Onda Azul, título da lancha que pescar o maior número de espécies
distintas, Release lidera o ranking com 19 peças.
Durante todas as etapas as empresas apoiadoras do evento – By Coelho,
By Coruja, Água Viva, Caça e Pesca, Lucky Moldes, MTK e Nakamarão – sorteiam brindes entre os participantes na tradicional confraternização ao retorno das lanchas para o hangar.
Na quarta e decisiva etapa do Open 25, Release e Binoca disputarão o título e o terceiro lugar será concorrido entre Colt e Guess. O
pior resultado na pontuação COSAPYL será descartado para a obtenção
da classificação final da competição, que segue as regras de captura da
IGFA – International Game Fish Association.

Data
05
05
12
19
26

Binoca campeã da 2ª e etapa e 3º lugar na 3ª

Release campeã da 3ª etapa e 3ª lugar na segunda

PESCA - OUTUBRO 2019

Colt vice-campeã da 2ª etapa

Guess vice-campeã da 3ª etapa

Torneio

Local

Torneio de Abertura da Temporada Oceânica
23º Torneio Marlin Rio – 1ª etapa
23º Torneio Marlin Rio – 2ª etapa
23º Torneio Marlin Rio – 3ª etapa
23º Torneio Marlin Rio – 4ª etapa

ICRJ
ICRJ
ICRJ
ICRJ
ICRJ

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

EDN &

CURSOS
DA EDN
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1ª CHAMADA PARA COLÔNIA DE
FÉRIAS DO ICRJ EM JANEIRO DE 2020

INICIAÇÃO NÁUTICA:
Fundamental (3 a 6 anos) - Inscrições abertas
- Terça, quarta ou quinta-feira - Turmas com preço especial
Horários: 9h às 11h – máximo de 5 alunos
14h30 às 16h30 – máximo de 5 alunos
- Sexta-Feira
Horário:14h30 às 16h30 – máximo de 5 alunos
NAVEGAÇÃO:
Arrais Amador:
Teórica: 24, 25 e 29/10 (durante a semana), das 19h às 22h.
Prática: 26 e 27 /10 (sábado e domingo), das 9h às 12h;
Motonauta; Mestre Amador; Capitão Amador; Previsão do
Tempo; GPS

PISCINA:
Inscrições abertas para Natação Infantil na parte da manhã, nas quartas e sextas-feiras. Idade: 6 meses a 14 anos.
Professora: Nathália
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
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.
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PROGRAMAÇÃO DE OUTUBRO
Sextas e sábados às 19h30. Domingos às 17h.

*Sujeita a alterações
PODER ABSOLUTO
DIA: 04/10/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Clint Eastwood, Scott Glenn, Ed
Harris, 1996 (EUA), 121
min, Policial/Drama/Suspense, 14 (anos).
Após testemunhar um assassinato, um ladrão
se envolve em uma rede de mentiras que compromete o presidente dos Estados Unidos, que
era amante da vítima. Agora o assaltante está
na mira não só da polícia, como também do
verdadeiro e inacreditável assassino.
“Clint Eastowood sabe contar histórias daquelas
já criadas, lançadas em papel ou aqueles bons
romances, muitas vezes desconhecidos, mas que
guardam ótimas histórias. E esse é o caso de ‘Poder Absoluto’”.
O JULGAMENTO DE
VIVIANE AMSALEM
DIA: 05/10/19
SÁBADO
ELENCO: Ronit
Elkabetz, Menashe Noy,
Simon Abkarian, 2015
(FRA/Israel/ALE), 116
min, 10 (anos).
Em Israel, somente os rabinos têm o poder de
firmar ou dissolver um casamento. Mas esta
última opção só se concretizará se houver total
consentimento do marido. Viviane Amsalem
está pedindo um divórcio há três anos, mas seu
marido, Elisha, não concorda. A intransigência
do marido e a determinação de Viviane em lutar por liberdade dão o contorno deste processo.
“Indicado ao Oscar e ao Prêmio Globo de Ouro
de melhor filme estrangeiro em 2015”.
SEABISCUIT – ALMA
DE HERÓI
DIA: 06/10/19
DOMINGO
ELENCO: Tobey Maguire, Jeff Bridges, Chris
Cooper, 2003 (EUA),
140 min, Drama, 14
(anos).

Na época da grande depressão americana, um
jóquei com um histórico de contusões, um
magnata que tenta superar a perda do filho e
um treinador experiente transformam um cavalo num vencedor – justo na época em que o
país mais precisa de inspiração.
“O filme adapta a história verídica de três homens emocionalmente feridos, uma nação abalada e um cavalo incompreendido que devolve aos
Estados Unidos seu orgulho”.
JOHN WICK – DE
VOLTA AO JOGO
DIA: 11/10/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Keanu Reeves,
Michael Nyqvist, Alfie
Allen, 2014 (EUA/CAN/
China), 101 min, Ação/
Suspense, 16 (anos).
John Wick é um lendário assassino de aluguel
aposentado, lidando com o luto após perder o
grande amor de sua vida. Quando um gângster invade sua casa, mata seu cachorro e rouba
seu carro, ele é forçado a voltar à ativa e inicia
sua vingança.
“‘John Wick’ é um filme que pode ser considerado
um marco dentro das películas de ação”.
OS SABORES DO
PALÁCIO
DIA: 12/10/19
SÁBADO
ELENCO: Catherine
Frot, Jean d’Ormesson,
Hippolyte Girardot, 2013
(FRA), 95 min, Comédia,
12 (anos).
É o último dia de trabalho de Hortense em
uma cozinha na Antártida, quando um documentarista lhe pede para falar sobre seu emprego anterior, como cozinheira do presidente
da França. Hortense defenderá com silêncio
suas recordações do Palácio do Eliseu.
“Baseado na história real da cozinheira do presidente François Mitterand, o filme teve a ajuda
técnica de famosos chefs franceses, como Guy Legay, do Hotel Ritz de Paris.”

DUMBO
Programação Infantil
DIA: 13/10/19
DOMINGO
ELENCO: Colin Farrell,
Danny DeVito, Michael
Keaton, 2019 (EUA),
112 min, Família/Aventura, Livre.
Holt Farrier retorna da guerra e encontra seu
mundo virado de cabeça para baixo: o circo
em que trabalhava está passando por grandes
dificuldades, e ele fica encarregado de cuidar
de um elefante recém-nascido, cujas orelhas
gigantes fazem dele motivo de piada. No entanto, os filhos de Holt descobrem que o pequeno elefante é capaz de uma façanha enorme: voar.
“Tim Burton expande narrativa do original,
promovendo um espetáculo visual com tom mais
otimista. Em um tempo de tanta intolerância,
é importante lembrar que, em meio à cretinice
banal do que é norma, existe uma magia no diferente. E é sempre bom celebrá-la”.
O JARDINEIRO FIEL
DIA: 18/10/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny
Huston, 2005 (EUA),
128 min, Suspense, 14
(anos).
Uma ativista é encontrada assassinada em uma
área remota do Quênia. O principal suspeito
do crime é seu sócio, um médico que se encontra atualmente foragido. Perturbado pelas
infidelidades da esposa, Justin Quayle decide
partir para descobrir o que realmente aconteceu com ela, iniciando uma viagem que o
levará a uma cruel revelação...
“Filme do diretor brasileiro Fernando Meirelles,
foi vencedor de 2 Globos de Ouro, 1 Bafta e 1
Oscar em 2006”.

Cinema &
A GAROTA
INTERROMPIDA
PALESTRANTE
DIA: 19/10/19
SÁBADO
ELENCO: Winona Ryder, Elisabeth Moss, Angelina Jolie, 2000 (EUA/
ALE), 127 min, Drama/
Biografia, 4 (anos).
Em 1967, após uma sessão com um psicanalista que nunca havia visto antes, Susanna Kaysen
foi diagnosticada como vítima de Transtorno de
Personalidade Limítrofe ou “borderline”. Enviada para um hospital psiquiátrico, ela conhece
um novo mundo, de jovens garotas sedutoras e
transtornadas. Entre elas está Lisa Rowe, uma
charmosa sociopata que organiza uma fuga
com Susanna, Georgina e Polly, com o intuito
de retomarem suas vidas.
“Uma história sobre transtornos psicológicos e a definição de loucura. Vencedor de 1 Globo de Ouro e
1 Oscar de melhor atriz para Angelina Jolie”.
DUAS RAINHAS
PALESTRANTE
DIA: 20/10/19
DOMINGO
ELENCO: Saoirse
Ronan, Margot Robbie,,
2019 (EUA, Reuno Unido), 124 min, Histórico/
Drama, 16 (anos).
Mary, ainda criança, foi prometida ao filho mais
velho do rei Henrique II, Francis, e então foi levada para França. Mas logo Francis morre e Mary
volta para a Escócia, com intuito de derrubar sua
prima Elizabeth I, a Rainha da Inglaterra.
“Indicado aos Oscars de melhor figurino e melhor maquiagem e penteados, além de 3 prêmios
Bafta de melhor atriz coadjuvante, figurino e
maquiagem em 2019 ”.
SETE HOMENS E UM
DESTINO - REVIVAL
DIA: 25/10/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Yul Brynner,
Steve McQueen, Charles
Bronson, Eli Wallach,
1960 (EUA), 128 min,
Faroeste, 14 (anos).
Os pistoleiros desempregados, Chris e Vin,
são chamados junto com cinco outros fora da
lei para defender uma cidadezinha no México

dos saques promovidos pelo bando liderado por
Calvera. Um clássico do gênero. Imperdível.
“É uma refilmagem de um dos maiores clássicos
do mestre japonês, Akira Kurosawa, ‘Os Sete Samurais’, de 1954.’’
DORIS, REDESCOBRINDO O AMOR
DIA: 26/10/19
SÁBADO
ELENCO: Sally Field,
Max Greenfield, Wendi
McLendon-Covey, 2015
(EUA), 95 min, Drama/
Comédia, 12 (anos).
Doris é uma tímida e excêntrica senhora de 60
e poucos anos que mora sozinha após a morte
da mãe. Um dia Doris conhece John, o novo
diretor de arte da empresa na qual ela trabalha,
e uma chama acende no seu coração. Inspirada
por fitas de autoajuda repletas de clichês, ela
decide tentar um romance com ele, apesar da
diferença de idade.
“Esta é a história de uma pessoa superando suas
fragilidades, tomando as rédeas de sua própria
vida e, no processo, descobrindo a si mesma”.
O BOM GIGANTE
AMIGO
Programação Infantil
DIA: 27/10/19
DOMINGO
ELENCO: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, 2016 (EUA/
Índia), 117min, Aventura/
Família/Fantasia, Livre.
A pequena órfã Sophie, de dez anos de idade, embarca em uma grande aventura quando encontra um gigante amigável que, apesar
de sua aparência assustadora, se mostra uma
alma bondosa. Juntos, eles tentam eliminar os
gigantes malvados que estão planejando tomar
as cidades e aterrorizar os humanos.
“‘Assim como o gigante de seu filme, Spielberg mostra que ainda é um grande criador de sonhos”.
SEM LIMITES
DIA: 01/11/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Bradley
Cooper, Robert De Niro,
Abbie Cornish, 2011
(EUA), 105 min, Suspense, 14 (anos).
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Há anos o escritor Eddie Morra está sofrendo um bloqueio criativo. Quando um velho
amigo lhe apresenta um remédio revolucionário, sua vida muda instantaneamente. Com
o remédio, Eddie passa a usar 100% do seu
cérebro. Em poucas semanas Eddie vira o rei
de Wall Street, chamando a atenção do megaempresário Carl Van Loon, que o contrata
para fechar um dos maiores negócios da história. Tendo se tornado uma pessoa perfeita,
Eddie passará a viver sem limites!
“Um filme sobre a vantagem de ser inteligente a
qualquer preço. Mais uma ótima atuação do astro
Bradley Cooper”.
NÁUFRAGO
DIA: 02/11/19
SÁBADO
ELENCO: Tom Hanks,
Helen Hunt, Nick Searcy,
2000 (EUA), 143 min,
Aventura/Drama, 12
(anos).
O dedicado funcionário executivo da FedEx,
Chuck Noland, viaja a trabalho para a Malásia
quando o avião da empresa cai sobre o Oceano
Pacífico. Como o único sobrevivente do acidente, Chuck vai parar em uma ilha deserta.
Quando suas tentativas de socorro se esgotam,
começa a lutar para sobreviver: uma experiência
que vai mudar sua vida para sempre.
“Vencedor do Globo de Ouro 2001 para Tom
Hanks, como melhor ator de filme dramático”.
A FEITICEIRA
DIA: 03/11/19
DOMINGO
ELENCO: Nicole Kidman, Will Ferrell, Shirley
MacLaine, Michael Caine,
2005 (EUA), 102 min,
Comédia Romântica, Livre.
O astro de cinema Jack Wyatt vive uma fase
difícil em sua carreira - e tenta reverter o quadro, aceitando o papel de Darrin em uma nova
versão do seriado “A Feiticeira”, popular na década de 60. Jack insiste que uma desconhecida
faça o papel da sedutora Samantha e encontra
ao acaso a bela Isabel Bigelow, que fica ótima
no papel – porque, de fato, ela é uma bruxa.
“Nicole Kidman está adorável na pele de Isabel,
contracenando com um elenco de peso – o que
torna o filme, uma simpática e divertida comédia romântica”.
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Iate News &

Capacitação e reunião de gestores
No mês de julho, os Gerentes de todos os departamentos do ICRJ participaram de uma capacitação em
desenvolvimento de lideranças. Ministrada pela empresa
Reason Treinamento em Desenvolvimento Profissional e
Gerencial, o curso aconteceu em dois dias com o objetivo de apresentar conceitos e competências inerentes à
liderança que promovem autoconhecimento, progresso e
a integração entre os participantes.
No encontro, os colaboradores também debateram sobre atitudes, habilidades e estratégias de melhorias
ao quadro social e incentivo aos colaboradores liderados.
Após os dois dias de aprendizado e debates, foi
decidida a realização de reuniões mensais entre os líderes
para que a troca de ideias e proximidade impactem positivamente nos processos gerenciais do clube. As reuniões já
estão em prática e buscam a excelência dos serviços prestados e trabalho em equipe.

Balanço &
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