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Horário da Sauna Horário Pilates
Piscina

Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

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

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca
Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado
Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet
Terça e quinta-feira

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

Aula de Tênis
Terça a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Utilização p/ Sócios   
Segunda-feira a domingo

Das 19h às 22h

Horário da Sede

Natação GMNI

Prof. Waldyr Ramos
Terça e quinta-feira

Das 6h às 9h

Prof. Fábio Pessanha
Quarta e sexta-feira

Das 6h às 9h

Horário Natação GMNI

Piscina

Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

Natação (3 a 12 anos)

Terça e quinta-feira

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca

Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado

Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet

Terça e quinta-feira

Das 17h30 às 18h30  

e das 18h30 às 19h30

Aula de Tênis

Segunda a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Ulização p/ Sócios   

Segunda a sexta-feira

Das 19h às 23h 

Sábado e domingo

Das 06h às 23h h h

Horário do 
Salão de Beleza

ACADEMIA CORPO LASER - ICRJ

Modalidades e Programação:
Ginástica, Musculação, Personal Training

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h

(hora de almoço das 13h às 14h )

Horário 
da Barbearia

Formas de pagamento:
Dinheiro ou débito em título

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

(fechado no segundo domingo do mês)

DOMINGO E FERIADO
Das 9h30 às 14h

Sede &

PREÇO:
Cabelo: R$30,00 | Barba: R$20,00
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omos campeões 
mundiais da classe 
Snipe! A capa deste 
mês traz a euforia 
dos atletas Gusta-
vo Nascimento e 
Henrique Haddad 

nas águas de Ilhabela, São Paulo. 
Fomos vencedores também na ca-
tegoria Júnior do campeonato com 
Gustavo Abdulklech e Leonardo 
Motta no mês de outubro. Uma 
grande conquista nacional e gratifi-
cante para o ICRJ!
 Grande feito também na Pes-
ca! Nove vezes campeã do Torneio 
Open 25, a equipe Release participa-
rá do OWC 2020 (Torneio Mundial 
que ocorre na Costa Rica). O Open 
25 foi decidido no dia 14 de setem-
bro na disputa entre 11 lanchas. 
 Em “Rumo aos 100”, conhe-
ça a história da fundação e amplia-
ção da agradável subsede do ICRJ 
em Cabo Frio, cidade com a maior 
economia da Região dos Lagos do 
Rio de Janeiro. 

 Na editoria Vela, leia sobre a 
participação da Flotilha Zé Carioca 
no Campeonato Norte Americano 
de Optimist, nas Bahamas, com a 
conquista do vice-campeonato geral 
por equipes e categorias individuais. 
Também fora de sede, o ICRJ pre-
encheu os três lugares do pódio no 
Estadual de HPE 25. Sediamos as 
regatas Luiz Carlos Simão, Flotilha 
Copacabana, Taça Ivan Pimentel e 
os estaduais das classes Laser Radial 
e 420 com a presença de velejadores 
de diversos estados do país, além de 
recebermos o ilustre atleta Lars Grael 
em uma palestra especial aos inician-
tes da vela. 
 Na parte Social, confira so-
bre o Iate Sunset Lounge de Prima-
vera, evento de sucesso que lotou a 
varanda do clube com mais de 800 
pessoas em uma noite despojada de 
muita música, boa comida e bons 
drinks. O Festival Árabe no restau-
rante também agradou sócios e con-
vidados com comidas típicas e um 
pouco da música e dança do país.

S
Fique por dentro...

 Em Iate News estão as úl-
timas notícias da subsede de Cabo 
Frio na maior ação ambiental do 
município, a homenagem ao profis-
sional Carlos Pinheiro Santana, que 
se aposentou após 43 anos de tra-
balho no clube e o recebimento da 
réplica em miniatura do HMS Vic-
tory, o navio de guerra mais antigo 
do mundo ainda em serviço.
 A EDN está com inscrições 
abertas em vários cursos e Colônia 
de Férias, consulte a agenda da escola 
na página 17. Neste mês, há também 
a formatura da turma 93 agendada 
para o dia 24 no Cais da Bandeira. 
 Programe-se para o mês de 
novembro! Saiba os próximos even-
tos, o calendário do cinema e as ati-
vidades infantis deste mês ao longo 
das publicações.
 

 Boa leitura!
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 Cabo Frio foi a segunda cidade a receber uma 
subsede do ICRJ. Localizada na chamada Região dos 
Lagos, a cidade tem a maior economia da localidade e 
fica aproximadamente a 70 milhas náuticas do Rio de 
Janeiro. O município é famoso também por suas lindas 
praias, ilhas e potencialidade para a pesca que atraem 
muitos turistas. 
 Em 1951, sob a Comodoria de Raul Pinto de 
Carvalho, o ICRJ recebeu da Companhia Industrial 
Odeon S.A. a doação de um terreno na região. Mais 
precisamente à margem do Canal Itajuru e bem próxi-
mo do boqueirão de acesso, com escritura lavrada em 16 
de fevereiro. 
 O grupo de empresários doadores tinha o intui-
to de beneficiar o clube com a visão estratégica de gerar 
progresso para a região e valorizar seus feitos imobili-
ários. O terreno doado tinha cerca de 81 m de frente 
para o canal e destinava-se à construção da subsede com 
cláusula firmada no instrumento de doação com prazo 
limite de dois anos para a conclusão, porém o clube não 
conseguiu cumprir.

 Devido ao impasse, a doadora notificou judicial-
mente o ICRJ intentando o cancelamento da doação. Só 
em 22 de junho de 1976, sob a Comodoria de Chafik 
Saad, firmou-se um acordo que preservou para o clube a 
metade da área doada, efetivando assim, a construção de 
um primeiro imóvel.  
 Sob a direção do Comodoro Carlos de Brito, em 
agosto de 1984 o clube adquiriu outra área adjacente, de 
392 m2. Já em 1988, na administração de Paulo Fabiano 
Pereira, o ICRJ comprou o restante do terreno retomado 
pela Companhia Odeon que tinha sido vendido ao Dr. 
Homero Souza e Silva. A intenção de expandir-se naquele 
local precioso era inegável. 
 Ao longo dos anos, a subsede cresceu. Os investi-
mentos na propriedade foram muitos e hoje a infraestru-
tura é ótima para receber os associados e seus convidados 
em um dos seus 20 apartamentos, áreas verdes, sauna seca 
e a vapor, restaurante, hangar para embarcações, 109 me-
tros de cais, além de um mirante extensivo à Praia do 
Forte com vistas deslumbrantes que fazem dessa subsede 
a preferida de muitos sócios. 

Cabo Frio: cidade paradisíaca 
recebe subsede do icrj 

Em 1956 (Foto menor, em preto e branco) e em 2005 (foto maior)
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 O Torneio Open 25, com-
petição anual para lanchas de 25 até 
29 pés convidadas pela Diretoria de 
Pesca do ICRJ, foi decidido no dia 14 
de setembro. Participaram da 4ª e de-
cisiva etapa, 11 equipes. 
 A equipe Guess, de Ronil Ar-
galji, conquistou o primeiro lugar na 
etapa, em segundo ficou a Release, 
comandada por Alberto Quintães, e 
a Colt, do comandante Fábio Berg-
man, foi a terceira colocada. Após o 
somatório de pontos com o descar-
te do pior resultado na pontuação 
COSAPYL entre 15 equipes, a clas-
sificação final ficou: Release, campeã 
do torneio; Binoca, do comandante 
Leonardo Bochner, vice-campeã; e 
Guess, a terceira colocada.  
 Compuseram os três primei-
ros lugares do ranking da Evolving, 
classe destinada a equipes com menos 
experiência e que estão em evolução, 
a Kalamare’s, dos comandantes Mar-

RELEASE É NOVE VEZES 
CAMPEÃ DO OPEN 25  

Equipe Release campeã - Comandante Alberto Quintaes, Almir Fernandes, Vicente Arru-
da, Flavio Campos Reis e Valnei
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PESCA - NOVEMBRO 2019
Data Torneio Local

09 Torneio de Peixes de Bico - 1ª etapa ICRJ
16 Data Extra ICRJ
23 Torneio de Peixes de Bico – 2ª etapa ICRJ
30 Torneio de Peixes de Bico – 3ª etapa ICRJ

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

Equipe Guess 3º lugar - Comandante Roni Argalji, Eliseu Soares, Evandro Soares, 
Ricardo Pedrosa e Luiz Cláudio  

Equipe Binoca vice-campeã - Comandante Leonardo Bochner, Eliseu Soares Neto, Fernando Caetano 
Almeida Neto e Pedro Bertrand

cio Junger e Alan Tedesco, a Lorah, 
de Edson Tikerpe, e a equipe Boa 
Vida, comandada por Roberto Rapo-
port, nesta ordem. 
 O peixe mais pesado do dia 
foi um Bonito Cachorro de 4,2 kg 
pescado por Rafael Sasso da lancha 
Nord, já o mais pesado de todo o tor-
neio foi um da mesma espécie, mas 
de 5,955 kg capturado por Daniel Te-
relho da equipe Kalamare’s. 
 No Torneio Onda Azul, 
que premia a equipe que capturar a 
maior quantidade de espécies dife-
rentes durante as quatro etapas, e no 
Torneio Challenge ICRJ, competi-
ção no estilo mata-mata onde a cada 
etapa algumas equipes vão sendo eli-
minadas, a Release também sagrou-
-se campeã. Com mais esta conquis-
ta do Torneio Open 25, a nona em 
26 anos, a equipe Release se qualifi-
ca a participar do OWC 2020 (Tor-
neio Mundial de Pesca que ocorre na 
Costa Rica).
 Conforme a tradição, após 
nove horas de competição as lan-
chas retornaram ao hangar para uma 
confraternização entre os pescadores 
com sorteio de brindes das empresas 
apoiadoras do evento - By Coelho, By 
Coruja, Água Viva, Caça e Pesca, Lu-
cky Moldes, MTK e Nakamarão. A 
cerimônia oficial de premiação ainda 
não tem data agendada. 
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CLASSE STAR HOMENAGEIA 
LUIZ CARLOS BARROSO SIMÃO 
 No sábado, 14 de setembro, 
o ICRJ organizou a 1ª Taça Luiz 
Carlos Barroso Simão em homena-
gem ao ex-comodoro. Participaram 
da regata, onze barcos da classe Star 
com velejadores do Rio de Janeiro, 
São Paulo e Brasília. 
 O percurso teve largada nas 
proximidades do Morro da Viúva, 
com montagem no Parcel das Fei-
ticeiras, montagem de boia de si-
nalização no meio da Barra Grande 
(entrada da Baía de Guanabara) e 
chegada na “piscina” do clube entre 
os dois faróis. 
 O dia estava clássico para 
velejar com ventos médios de sul. A 
competição teve a presença do filho 
do homenageado, Luiz Carlos Simão, 

Vela &

que conquistou a segunda colocação 
com o proeiro Gustavo Kunze. O 
multicampeão de vela, Lars Grael, 
venceu a regata ao lado de Arthur Lo-
pes, já Alessandro Pascolato e Marcos 

Lagoa ficaram em terceiro lugar. To-
dos representaram o ICRJ. 
 Após a disputa, os staristas 
se reuniram no hangar da classe para 
uma alegre confraternização. 

 A equipe BRA 1, formada 
por velejadores do ICRJ, conquistou 
a segunda colocação no Campeona-
to Norte Americano de Optimist por 
Equipes, que aconteceu em Nassau, 
nas Bahamas, entre os dias 27 de se-
tembro e 7 de outubro.
 Participaram da disputa, 17 
equipes representando 8 países - Brasil, 
Peru, Argentina, Uruguai, Irlanda, Suí-
ça, Japão e Nova Zelândia. Na final, os 
brasileiros ficaram atrás apenas da equi-
pe do Peru com a diferença de 2 x 1.
 Nas conquistas individuais, 
Lucas Freitas foi o terceiro colocado 
geral entre 164 velejadores e Joana 
Freitas conquistou o vice-campeonato 
da categoria feminina competindo 
com mais 57 meninas. O excelente 
resultado é fruto de muita dedicação 
e treinos na Flotilha Zé Carioca. Para-
béns aos técnicos e atletas!

EQUIPE DO ICRJ É 
VICE-CAMPEÃ NO NORTE 
AMERICANO DE OPTIMIST

Equipe BRA 1 - Helena Rezende, Joana Gonçalves, Julia 
Carreirão, Lucas Freitas e Newton Passos com o Técnico 
Filipe Novello (Tijo)

Lucas Freitas 3º colocado geral 
e Joana Gonçalves vice-campeã 
feminina

DISPUTA ACIRRADA EM DIAS DE 
CHUVA MARCA TAÇA IVAN PIMENTEL
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 No dia 15 de setembro, 
cinco barcos participaram da 
Regata Flotilha Copacabana, 
mais uma competição de con-
fraternização da classe Star no 
ICRJ. Devido ao vento terral 
fraco no início do dia, a larga-
da foi adiada para 13h, quando 

Staristas confraternizam na 
Regata Flotilha Copacabana

o vento virou para o sul com boa 
intensidade.
 O percurso foi de partida 
nas proximidades no Morro da Vi-
úva, montagem no Parcel das Feiti-
ceiras e chegada também no Morro 
da Viúva, em uma disputa acirrada 
do início até a linha de chegada. 

 O primeiro lugar ficou com 
Lars Grael e Arthur Lopes (ICRJ), 
o segundo com Alessandro Pascola-
to e Marcos Lagoa (ICRJ), e o ter-
ceiro com Admar Gonzaga Neto 
e Alexandre Freitas (ICB-DF). Os 
velejadores confraternizaram no 
hangar da classe após a regata. 

 Nos dias 21 e 22 de setembro, 
17 barcos e 34 velejadores da classe 
Snipe disputaram a Taça Ivan Pimen-
tel, que homenageia o grande veleja-
dor da classe. Foram realizadas quatro 
regatas do tipo barla-sota com chuva 
e ventos de intensidade média.
 A liderança foi disputada até 
a última perna da quarta regata. Os 
campeões da competição foram João 
Pedro H. S. Oliveira e Rafael Fontou-
ra (ICRJ), em segundo lugar ficou a 
dupla Gustavo Abdulklech e Leonar-
do Motta (ICRJ), e a terceira coloca-
ção foi de Nicholas Pellicano Grael 
(ICRJ/MB) e Fabio Horta (ICRJ).
 No sábado, ao final das re-
gatas, os atletas confraternizaram no 
patamar dos hangares 3 e 4, já no 
domingo houve a cerimônia de pre-
miação no hangar 3. Os três primei-
ros colocados receberam medalhas e 
a dupla vencedora ainda levou para 
casa o clássico troféu de posse transi-
tória da Taça Ivan Pimentel. 

O Diretor Fernando Madureira com Gustavo 
Abdulklech e  Leonardo Motta, 2º lugar; Rafael  
Fontoura e João Pedro, 1º lugar; Nicholas Grael e 
Fabio Horta, 3º lugar; e Ivan Pimentel

Categoria Júnior - Humberto Cardoso de Carva-
lho e Erico Penteado, 2º lugar; Leonardo Motta e 
Gustavo Abdulklech, 1º lugar

Categoria Master - Rafael e Ivan Pimentel, 2º lu-
gar; Thiago Sangineto e Paulo Santos, 1º lugar; com 
Nicholas Grael que entregou a premiação

Ivan Pimentel, o homenageado, na entrega de 
medalhas

DISPUTA ACIRRADA EM DIAS DE 
CHUVA MARCA TAÇA IVAN PIMENTEL
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 O Campeonato Estadual da 
classe Laser Radial foi sediado pelo 
ICRJ nos dias 21, 22, 28 e 29 de se-
tembro. Em dias de chuva, maré, ven-
tos médios e fortes, 19 barcos dispu-
taram oito regatas do tipo barla-sota e 
a última em um percurso inner loop. 
 O velejador Luiz Otávio Viei-
ra Correia (CNC) sagrou-se campeão 

tas e convidados no Salão Nobre. O 
quarto e quinto colocados da classi-
ficação geral também foram premia-
dos, assim como os três primeiros 
das categorias Sub 17, Sub 19, Pré 
Master, Grand Master, Great Grand 
Master e Feminino.

da competição. Com a diferença de 
apenas um ponto perdido, os veleja-
dores Lucas Farina e Pedro Madurei-
ra, ambos representando o ICRJ, fi-
caram em segundo e terceiro lugares, 
respectivamente.
 Momentos após a última re-
gata, aconteceu a cerimônia de pre-
miação e confraternização dos atle-

CLASSE LASER RADIAL DISPUTA ESTADUAL NO ICRJ

 Em três dias seguidos, 27, 28 
e 29 e setembro, sete duplas do ICRJ 
brigaram pelo título do Campeonato 
Estadual de 420 nas águas da Baía de 
Guanabara. O final de semana foi de 
muita chuva e maré, mas as seis rega-
tas realizadas não foram prejudicadas. 

 A competição foi vencida 
pelo timoneiro Bernardo Bulcão e 
seu proeiro Marcos Vinicius Ribeiro. 
O segundo lugar foi de Pedro Leal 
Muricy e Diogo Petersen, já a dupla 
Caio Lopes Nogueira e Pedro Brum 
Cotrim foi a terceira colocada. 

 A cerimônia de premiação e 
confraternização dos velejadores e con-
vidados aconteceu na mesma ocasião 
do Estadual de Laser Radial, no domin-
go, dia 29, no Salão Nobre, com o ser-
viço de lanches e bebidas do restaurante 
do clube que agradou a todo o público. 

VELEJADORES DO ICRJ COMPETEM NO ESTADUAL DE 420

Gabriel Königsfeld - 2º Sub 19 com conselheiro 
Armando Serra

Hélio Araújo 2º Great Grand Master e Guilherme Born Hélio Araujo entregando para Jan Silvino 1º Master

Fernando Madureira entrega prêmios para Lucas 
Farina 2º, Pedro Madureira 3ºe Gabriella Kidd 5º 
na classificação geral

Lélia Winckler (conselheira) entrega prêmios para 
Lorena Victorio 3ª, Gabriella Kidd 1ª e Mariana 
Mirow 2ª, na categoria Feminino.

Fernando Madureira entrega prêmios para Mariana 
Mirow 2º, Pedro Madureira 1º e Antonio Pedro 3º, 
na categoria sub 17

Gabriella Kidd entrega prêmios da categoria femini-
na para Maria Vitória Berlinski, Nina Pessoa, Sofia 
Macedo, Helena Mirow, Julia Cantarino e Manuela 
Lobato

Fernando Madureira entrega prêmios para Pedro 
Muricy, Diogo Petersen, Bernardo Bulcão, Marcos 
Vinicis Ribeiro, Caio Nogueira e Pedro Cotrim
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VELA - NOVEMBRO 2019

Data Regata Classes
08 a 10 Campeonato Brasileiro Classe J70
15 a 17 Taça Royal Thames Star
22 a 24 Campeonato Brasileiro Star

 No dia 12 de setembro, o 
velejador e gestor público Lars Gra-
el palestrou no Centro Cultural do 
ICRJ especialmente para os atletas 
de Optimist e Vela Jovem. Contan-
do um pouco sobre a sua trajetória, o 
multicampeão falou sobre a maneira 

como enfrentou a luta pela vida - em 
1998 Lars foi atropelado por uma 
lancha em alto mar e teve uma de 
suas pernas mutilada - e voltou ao es-
porte aceitando a sua nova condição, 
superando desafios e preconceitos.
 Muitos atletas do ICRJ e di-

versos clubes prestigiaram o evento 
para ouvir as mensagens motivacio-
nais e inspiradoras que farão diferen-
ça na vida pessoal e profissional de 
cada um. Ao final, todos tiraram fo-
tos e fizeram perguntas ao palestrante 
que foi muito atencioso. 

Palestra motivacional com Lars Grael

 O Campeonato Estadual da classe HPE 25 foi realizado nos dias 21, 
22, 28 e 29 de setembro no Rio Yacht Club, em Niterói. Participaram da 
competição, 17 tripulações das quais 12 eram do ICRJ.
 Após oito regatas bem disputadas, o pódio foi definido com três 
equipes do ICRJ: Take Ashauer, do comandante Marcos Ashauer e tripulan-
tes Cassio Ashauer, Demostenes Neto e Rebequinha Abreu; Three Muskete-
ers, comandado por Alberto Guarischi com tripulação formada por André 
Guarisch, Mario Tinoco e Pedro Tinoco; e Tchuri, do comandante Francisco 
Viana e tripulantes Fernando Sesto, Bernardo Assis e Helio Lyra, nesta or-
dem.  Após as regatas, houve confraternização e entrega de troféus aos cam-
peões. Excelente resultado!

ICRJ domina pódio no Estadual da classe HPE 25

Take Ashauer: Demostenes Neto, Cassio Ashauer, 
Rebequinha Abreu, e comandante Marcos Ashauer .
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 A Escola de Vela Lars Grael, 
em Ilhabela (São Paulo), reuniu 70 
duplas de 11 países no Campeona-
to Mundial da classe Snipe entre 1 e 
12 de outubro. Foram dias de muita 
emoção e disputas acirradas.  
 Após nove regatas longas e de-
safiadoras com dois descartes, a dupla 
Henrique Haddad e Gustavo Nasci-
mento, formada pelo ICRJ, garan-
tiu o ouro na medal race, a segunda 
colocação também foi brasileira com 
Alexandre Paradeda e Gabriel Kieling 
(EVI/CDJ). Os espanhóis Damian 
Camps e Jordi Triay (MDM) ficaram 
com o bronze. Foi a 14ª conquista do 
Brasil no principal evento da classe 
em toda história.
 Na categoria Júnior, competi-
ção para atletas com até 22 anos, par-
ticiparam 15 duplas de cinco países. 
O topo do pódio também foi do ICRJ 
com Gustavo Abdulklech e Leonardo 
Motta, que venceram cinco das nove 
regatas disputadas superando os pon-
tos dos portugueses Mafalda Pires de 
Lima e Tomas Pires de Lima (CVA), 
medalhistas de prata. O terceiro lugar 
também foi do Brasil com Rafaell Ri-
zzato e Gerald Wicks (YCB). Foi a 9ª 
conquista nacional na versão juvenil 
da competição.
 

ICRJ COMEMORA CAMPEONATO MUNDIAL DE SNIPE
Henrique Haddad e Gustavo Nascimento na categoria geral e Gustavo Abdulklech e Leonardo Motta na categoria júnior

Gustavo Nascimento e Henrique Haddad
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ICRJ COMEMORA CAMPEONATO MUNDIAL DE SNIPE
Henrique Haddad e Gustavo Nascimento na categoria geral e Gustavo Abdulklech e Leonardo Motta na categoria júnior

 Os campeões mundiais foram recebidos com muita festa ao retorna-
rem ao ICRJ no domingo, 13 de outubro. Todo o público presente na varanda 
do clube aplaudiu de pé os velejadores que estavam radiantes com seus troféus. 
O excelente resultado é fruto de muito trabalho, talento e dedicação dos atletas 
e seus treinadores. O Iate Clube do Rio de Janeiro tem muito orgulho em ter 
os melhores do mundo e fazer do país uma referência no esporte. 

RECEPÇÃO CALOROSA

Gustavo Abdulklech e Leonardo Motta

Fotos de Matias Capizzano

Fotos de Calu Blyth
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 O evento Sunset Lounge de 
Primavera, realizado na noite de 20 de 
setembro, superou expectativas. Com 
muita animação, mais de 800 pesso-
as curtiram o evento produzido por 
Giovanna e Rossana Cassano da Cass 
Eventos. A varanda do ICRJ lotou!
 O público curtiu o clima tro-
pical propiciado pela bela decoração 
dos espaços, o som do DJ André Wer-
neck e o incrível show de sax live de 
Stanley Netto. Além das delícias pre-
paradas pelo restaurante do clube em 
um cardápio específico para o evento, 
o Bobô Drinks serviu ótimas bebidas 
em um bar exclusivo. 
 Associados e convidados elo-
giaram a festa e enviaram mensagens 
para os meios de comunicação oficiais 
do clube pedindo uma nova edição. O 
próximo Sunset Lounge ainda não tem 
dada agendada, mas esperamos em bre-
ve anunciar o próximo. Acompanhe a 
nossa programação e não perca!

SUNSET LOUNGE DE 
PRIMAVERA BATE 
RECORDE DE PÚBLICO

Varanda do ICRJ lotada

Sax live de Stanley Netto DJ André Werneck e Giovanna CassanoEquipe do Bobô Drinks
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 O restaurante Star recebeu, na noite de 25 de se-
tembro, um completo Festival Árabe. Os sócios e convida-
dos apreciaram comidas típicas produzidas no restaurante 
do ICRJ sob a supervisão do Chef Iran Chaves.
 No menu, a seleção de pratos frios, quentes e so-
bremesas continha os itens mais conhecidos como tabule, 
homus tahine, quibes, esfirras e os mais exóticos como 
chancliche, mhamara, shish barak, carne de cordeiro e 
muitos outros.
 O evento também apresentou a música e algumas 
danças do país como a dança do véu, ventre e com espa-
das. Uma noite de muitas iguarias e cultura!

UMA NOITE NO ORIENTE
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Fixa

Novembro

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 ve-
zes por mês
PIANISTA ARTHUR RICARDO BARREIROS CRUZ 

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

RECREAÇÃO INFANTIL

21

Festival Espanhol, no Restaurante Star às 20h

26

Música no Museu - Fino Som - Conjunto de Flautas 
Doce e Coral Vozes Encanto. No Centro Cultural, às 20h.

Tributos - Karina Duque Estrada em tributo a Djavan. 
No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

Social &

28

19

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

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

9

Bazar de Natal do Instituto Refazer 
No Salão Marlin Azul, das 12h às 20h.

7

23
Tributos - Cláudia Monteiro em tributo a “Uma noite na 
Boemia”. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.
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CURSOS
INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos) - Inscrições 
abertas (Turmas com máximo de 5 alunos)
- Terça, quarta ou quinta-feira - Turmas 
com preço especial - Horários: 9h às 11h e 
14h30 às 16h30 
- Sexta-Feira - Horário:14h30 às 16h30 

NAVEGAÇÃO: 
Arrais Amador: 
Teórica: 21, 22 e 26/11 (5ª, 6ª e 3ª.), das 
19h às 22h. Prática: 23 e 24 /11 (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. Professo-
ra: 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.

Encerra-se mais um ano de muito aprendizado, amizade e diversão na Es-
cola de Desportos Náuticos do ICRJ. No dia 24 de novembro, domingo, às 

10h, convidamos todos a assistirem a formatura da 93ª turma da EDN 
no Cais da Bandeira. Formaremos novos velejadores de Optimist, Laser, 

Dingue, entre outros cursos. Prestigie!

EDN &

FORMATURA DOS CURSOS DE VELA
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 No dia 20 de setembro, a subsede do ICRJ em Cabo Frio apoiou o 
lançamento da ação “Cabo Frio de Ponta a Ponta – Mutirão pelos oceanos”, 
ação ambiental que promoveu a limpeza das águas da região. 
 Com acesso pelo clube, um grupo de mergulhadores retirou uma 
quantidade significativa de pneus velhos e outros lixos do mar. Represen-
tantes das Secretarias de Meio Ambiente e Turismo, Prefeitura e ONGs 
estavam no evento.
 O mutirão do Ponta a Ponta teve continuidade no dia seguinte pelas 
Praias do Siqueira, Palmeiras, Praia do Peró incluindo Pontal e Dunas, Praia 
das Conchas, Praias do Forte, Dunas, Foguete e Tamoios no Segundo Distrito 
tornando-se a maior ação ambiental já promovida na cidade.

SUBSEDE DE CABO FRIO PARTICIPA DA 
MAIOR AÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

Iate News &

 A emoção tomou conta do setor de Contabilidade no dia 30 de 
setembro. Um dos funcionários mais antigos do clube, Carlos Pinheiro 
Santana, ganhou uma festa de despedida surpresa.
 Carlinhos, como é carinhosamente chamado pelos colegas, apo-
sentou-se após 43 anos de trabalho no ICRJ. Em 1976 ele exerceu a função 
de Mecanógrafo, em 1985 foi digitador, em 1987 trabalhou no Centro 
de Processamento de Dados como Operador de Computador e em 2011 
voltou à Contabilidade como Supervisor Financeiro, função que exerceu 
até a sua data de desligamento em 01/10/2019. 
 A despedida de Carlinhos mobilizou grande parte do quadro de 
colaboradores do clube, Diretoria Financeira e toda a Comodoria que se 
uniu para uma alegre confraternização e homenagem ao profissional.  

MAIS DE QUATRO DÉCADAS DE 
TRABALHO E DEDICAÇÃO

Diretor Contábil Eduardo Nastasi homenageia Carlinhos
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 O sócio Alexandre Vergueiro 
da Cruz presenteou o ICRJ com uma 
miniatura do HMS Victory, o navio 
de guerra mais antigo do mundo ainda 
em serviço. O HMS Victory foi cons-
truído entre 1759-1765 nos estaleiros 
de Chatham.
 A mais famosa atuação da em-
barcação foi na Batalha de Trafalgar, 
em 1805. Atualmente o navio funcio-
na como um museu e pode ser visitado 
em Portsmouth, na Inglaterra. 
 A réplica, confeccionada em 
outro e prata, foi entregue em mãos ao 
Comodoro Vicente Arruda Filho em 
homenagem aos 100 anos do clube e 
fica exposta na sala da Comodoria. 

ICRJ é presenteado com réplica do HMS Victory
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SEM LIMITES
DIA: 01/11/19 SEXTA-
-FEIRA
ELENCO: Bradley 
Cooper, Robert De 
Niro, Abbie Cornish, 
2011 (EUA), 105 min, 
Suspense, 14 (anos).

Há anos o escritor Eddie Morra enfrenta um 
bloqueio criativo. Quando um velho amigo 
lhe apresenta um remédio revolucionário, 
sua vida muda instantaneamente: passa a 
usar 100% do seu cérebro, e para manter esse 
efeito, tem que tomar o remédio todo dia. 
Em poucas semanas Eddie vira o rei de Wall 
Street, chamando a atenção do megaempre-
sário 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, Aven-
tura/Drama, 12 (anos).

O dedicado executivo da FEDEX, Chu-
ck Noland, viaja a trabalho para a Malásia, 
quando o avião da empresa enfrenta tempes-
tade e cai sobre o Oceano Pacífico. Como o 
único sobrevivente, Chuck vai parar em uma 
ilha deserta: todas as tentativas de socorro se 
esgotam e ele começa a lutar para sobreviver. 
Começa então uma experiência radical 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 Kid-
man, Will Ferrell, Shir-
ley MacLaine, Michael 
Caine, 2005 (EUA), 
102 min, Comédia 
Romântica, Livre.

O astro de cinema Jack Wyatt vive uma fase 
difícil em sua carreira: tenta reverter o quadro, 
aceitando o papel de Darrin, na versão do se-
riado “A Feiticeira”, porém insiste que uma 
desconhecida faça o papel da sedutora Saman-
tha. Eis que 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 comé-
dia romântica”.

A QUEDA - 
AS ÚLTIMAS 
HORAS 
DE HITLER
DIA: 08/11/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Bruno 
Ganz, Juliane Köhler, 
Alexandra Maria Lara, 
2004 (ALE), 150 min, 
Drama Histórico, 16 
(anos).

Em 1942, o jovem Traudl Junge tem o que 
parece ser a melhor profissão do mundo: ele 
é secretário de Hitler. Três anos depois, o im-
pério se resume a um abrigo subterrâneo e, 
de lá, Traudl narra os últimos dias da vida do 
ditador.

“Este filme recebeu 25 prêmios e outras 22 in-
dicações - dentre elas o Oscar de melhor filme 
estrangeiro e o Goya de melhor filme europeu – e 
merece ser conferido”.

DESEJO E 
REPARAÇÃO
DIA: 09/11/19 
SÁBADO
ELENCO:  Keira Kni-
ghtley, James McAvoy, 
Saoirse Ronan, 2007 
(Reino Unido/França), 
123 min, Drama/Ro-
mance, 14 (anos).

Este drama, baseado no livro de Ian McEwan, 
acompanha a vida de dois jovens amantes, Ce-
cilia Tallis e Robbie Turner. Quando o casal é 
separado por causa de uma mentira inventada 
por Briony, irmã caçula e ciumenta de Cecilia, 
todos sofrem com as consequências. Robbie é 
preso, mas quando seus caminhos se cruzam 
novamente durante a Segunda Guerra Mun-
dial, surge uma nova esperança.

“Na linha de ‘Orgulho e Preconceito’, todos os 
atores do filme estão em alta, participando de um 
retrato delicadamente cruel acerca do amor, do 
abismo entre classes e das consequências dos atos 
humanos”.

FESTA NO CÉU 
 Programação Infantil 
DIA: 10/11/19 – DO-
MINGO
ELENCO: Thiago 
Lacerda, Marisa Orth, 
Diego Luna, 2014 
(EUA), 95 min, Comé-
dia romântica /Família, 
Livre.

Em San Angel, no México, Manolo, Maria 
e Joaquim são amigos desde a infância. Mes-
mo que suas vidas tenham tomado rumos 
diferentes – Maria, na Europa; Joaquim, na 
vida militar e Manolo, na faina de ser toureiro 
- algo continuou igual: os dois rapazes ainda 
são apaixonados por Maria. Dividido entre as 
expectativas de sua família e de seguir seu co-
ração, Manolo enfrenta seus próprios medos e 
decide botar luz nessa questão.

“Boa recomendação: o filme é produzido pelo ci-
neasta Guilherme del Toro –recheado de cores e 
vivacidade, além de bela trilha musical. ”

Cinema &

PROGRAMAÇÃO DE NOVEMBRO
Sextas e sábados às 19h30. Domingos às 17h.

*Sujeita a alterações

*
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DE-LOVELY - VIDAS 
E AMORES DE COLE 
PORTER
DIA: 15/11/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:   Kevin Kline, 
Ashley Judd, Jonathan 
Pryce, 2004 (EUA), 125 
min, Biografia/Drama 
Musical, 12 (anos).

Assistindo a uma produção musical baseada 
em sua vida, o compositor Cole Porter troca 
ideias com Gabe, o diretor: relembra sua as-
censão meteórica na Broadway dos anos 20 e 
o primeiro encontro com sua esposa e musa, 
Linda Thomas; recorda os companheiros de 
trabalho, alguns parasitas, seus tumultuados 
relacionamentos extraconjugais e os poucos 
amigos que o ajudaram a superar a profunda 
depressão e reclusão de seus últimos anos.

“Para os fãs de musicais e de Cole Porter, é show 
imperdível: homenagem leve, divertida e emo-
cionante que remonta à história de sua brilhante 
trajetória artística. ”

CAFÉ DA MANHÃ 
EM PLUTÃO 
PALESTRANTE
DIA: 16/11/19 
SÁBADO
ELENCO: Cillian Mur-
phy, Patrick McCabe, 
Liam Neeson, 2005 (Ir-
landa), 122 min, Drama/
Comédia, 12 (anos).

Patrick “Kitten” Brady é travesti numa peque-
na cidade da Irlanda. Filho de um relaciona-
mento entre uma doméstica e o padre local, 
depois de abandonado pela mãe Patrick foi 
criado por Ma Braden, que não suporta seu 
jeito afeminado. Juntamente com seus amigos 
Charlie, Irwin e Laurence, Patrick decide sair 
de casa e partir em busca de sua mãe verdadei-
ra. Um filme do diretor Neil Jordan.

MOONRISE KING-
DOM - PALESTRANTE
DIA: 17/11/19 
DOMINGO
ELENCO:  Bruce Willis, 
Edward Norton, Bill 
Murray, 2012 (EUA), 94 
min, Drama/Comédia, 
12 (anos).

Em 1965, residentes de uma ilha formam 
uma comunidade aparentemente imune aos 

males do resto do mundo. Os adolescentes Sam 
e Suzy se apaixonam e decidem fugir antes da 
chegada de uma violenta tempestade que amea-
ça a região. Um filme do diretor Wes Anderson.

DA TERRA NASCEM OS 
HOMENS - REVIVAL
DIA: 22/11/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:   Gregory 
Peck, Jean Simmons, 
Carroll Baker, Burl Ives, 
Charlton Heston, 1958 
(EUA), 155 min, Western, 
14 (anos).  

Dois fazendeiros texanos lutam pela posse do 
pequeno sítio de onde lhes vem a única água 
para manter rebanhos e plantações. A situação 
se complica quando novos conflitos envolvem 
os herdeiros dos dois lados... A personagem 
principal é a terra, imensidão do Texas mostra-
da neste western de alto nível. 

“Oscar e Globo de Ouro em 1958 de melhor ator 
coadjuvante para Burl Ives, como um dos severos 
patriarcas”.

NO DIA 23 DE NOVEMBRO NÃO 
HAVERÁ SESSÃO DE CINEMA POR 

CONTA DE EVENTO NO CLUBE.

ALADDIN 
Programação Infantil 
DIA: 24/11/19 
DOMINGO
ELENCO: Will Smith, 
Mena Massoud, Naomi 
Scott, 2019 (EUA), 129 
min, Aventura/Fantasia, 
10 (anos).

Num clima das “Mil e Uma Noites”, certo 
jovem humilde descobre uma lâmpada má-
gica, com um gênio que pode lhe conceder 
três desejos. Agora o rapaz quer conquistar a 
moça por quem se apaixonou, mas o que ele 
não sabe é que a jovem é uma princesa que está 
prestes a noivar. Com a ajuda do Gênio, ele 
tenta se passar por um príncipe para conquis-
tar o amor da moça e a confiança de seu pai. 

ATRAÇÃO PERIGOSA
DIA: 29/11/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Ben Affleck, 
Rebecca Hall, Jeremy 
Renner, 2010 (EUA), 
123 min, Drama/Sus-
pense, 16 (anos).

Cinema &
Doug MacRay é o líder de um grupo de la-
drões. Ao realizar um assalto, seu parceiro 
James faz Claire Keesey refém para facilitar a 
fuga do grupo, libertando-a logo em seguida. 
Sabendo que a jovem está traumatizada, Doug 
se aproxima dela e os dois se apaixonam. 
“’Atração Perigosa’ do diretor Ben Afleck recebeu 
indicação ao Oscar e ao Globo de Ouro 2011 
na categoria de Melhor Ator Coadjuvante para 
Jeremy Renner”.

ROCKETMAN 
DIA: 30/11/19 
SÁBADO
ELENCO:   Taron Eger-
ton, Jamie Bell, Richard 
Madden, 2019 (Reino 
Unido), 121 min, Biogra-
fia/Comédia Musical, 16 
(anos).

Extremamente talentoso, mas muito tímido, o 
pianista prodígio Reginald Dwight passa por 
vários revezes: não é fácil amadurecer. Quando 
encontra seu parceiro de composições (Bernie 
Taupin, desde 1967) e muda seu nome para 
Elton John, ele se torna, durante a década de 
setenta, uma estrela da música de renome in-
ternacional, merecendo a condecoração da or-
dem do Império Britânico.

“O filme é um espelho de Elton John: brega e épico, 
divertido e sombrio e mais que tudo verdadeiro”.

MAIS QUE MEL
DIA: 01/12/19 
DOMINGO
ELENCO:  John Hurt, 
Fred Jaggi, Liane Singer, 
Heidrun Singer, 2012 
(Suíça), 91 min, Docu-
mentário, Livre.

Em menos de quinze anos, 50% a 90% das 
abelhas desaparecem do globo terrestre. Os 
agrotóxicos e eventuais predadores contri-
buem para o fenômeno, mas nada justifica 
uma queda tão brusca. O documentário inves-
tiga a responsabilidade dos homens no desapa-
recimento das abelhas, lembrando que sem a 
polinização feita por elas, até 80% das frutas e 
legumes podem sumir da face da Terra. Eins-
tein já tinha afirmado que sem estes insetos, o 
ser humano sobreviveria só por quatro anos.

“A grande perspicácia do filme está em usar as 
abelhas como um pretexto para abordar não 
apenas a questão ecológica, mas igualmente a co-
nhecida globalização. Prêmio alemão de melhor 
Documentário de 2012”. 
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 No dia 28 de agosto, o ICRJ recebeu a visita 
do Coronel Edmilson Leite Guimarães Filho, o Coro-
nel Leite. O militar é Mestre em Salvamento e Resgate, 
possui cursos e especializações no Brasil e no exterior, é 
Consultor Internacional em sobrevivência na selva, res-
gates de alto risco e foi um dos protagonistas do pro-
grama de televisão “Desafio em Dose Dupla – Brasil”, 
transmitido pelo canal Discovery. 
 Na ocasião, o Coronel 
concedeu uma entrevista ao setor 
de Divulgação do clube, revelando 
detalhes da sua carreira e de alguns 
resgates dramáticos de repercussão 
nacional que participou.

Divulgação ICRJ: Como se inte-
ressou por resgates e salvamentos 
de alto risco?
Coronel Leite: Depois de for-
mado na Aeronáutica, comecei a 
trabalhar com formação de jovens 
no serviço militar obrigatório. Eu 
estava feliz pela minha escolha, 
mas faltava alguma coisa. Somente 
quando me desafiei a ser um “ho-
mem de resgate” da FAB encontrei 
minha realização pessoal. Já são 
mais de 28 anos no resgate da For-
ça Aérea.  

ICRJ: Qual a diferença de um sal-
vamento em terra e em alto mar? 
Cel. Leite: Não tem diferença, em ambas situações en-
contraremos situações adversas. Os homens de resgate 
SAR (do Inglês Search and Rescue – Busca e Salvamen-
to) trabalham em qualquer bioma brasileiro onde o po-
der público local não tem os recursos necessários para 
atender uma emergência específica.

ICRJ: Qual o resgate mais marcante de sua história?
Cel. Leite: O acidente aéreo do voo 1907 da Gol na 
região amazônica. Foram 154 corpos buscados, encon-
trados e devolvidos à família. Eu já tinha feito resga-
tes de menor proporção e acreditava que o conceito de 
missão cumprida era levar a pessoa com vida de volta 
para casa, mas depois desse acidente vi que conceder à 
família o corpo de seu ente querido é tão significativo 

quanto encontrá-lo com vida.

ICRJ: O que mudou na sua 
carreira após a participação no 
programa “Desafio em dose 
dupla”?
Cel. Leite: Tudo. Eu nunca 
imaginei trabalhar com o as-
sunto “sobrevivência” em mí-
dia televisiva no modo reality. 
O programa hoje é transmiti-
do em 50 países diferentes. É 
muito bacana! 

ICRJ: Quais lições de vida 
você tirou da sua carreira pro-
fissional?
Cel. Leite: É necessário supe-
rar obstáculos e transformá-
-los em algum tipo de resul-
tado através de superação, 
determinação e foco, além de 
nunca desistir. A sua desculpa 

não pode ser maior que a sua vontade. 

 Você tem interesse em participar de uma 
palestra com o Coronel Leite sobre “Sobrevivên-
cia no mar e procedimentos preventivos para não 
se tornar um resgatado”? Envie um e-mail para  
divulgacao@icrj.com.br

CORONEL LEITE 
VISITA ICRJ
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