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ANTIGUA É CAMPEÃ DO 56º
TORNEIO DE PEIXES DE BICO
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Sede &

Horário da Sede

Horário da Sauna

Horário Pilates

Horário Natação GMNI

Horário do
Salão de Beleza

h

Horário
da Barbearia

h

ACADEMIA CORPO LASER - ICRJ

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h

(hora de almoço das 13h às 14h )

DOMINGO E FERIADO

Das 9h30 às 13h

(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...

N

a capa desta edição está a equipe
Antigua, grande campeã do
56º Torneio de
Peixes de Bico e
da Copa ICRJ
2019. A temporada de pesca oceânica está a todo o vapor! Confira
também na editoria Pesca, a conquista da equipe Fish Finder no
Torneio de Peixes de Oceano e da
equipe do ICRJ no Torneio Bruno
Hermanny de caça submarina.
Em “Rumo aos 100”, conheça mais sobre a função de Comodoro e veja a linha do tempo
com todos os nomes que já ocuparam o ilustre cargo no clube.
A EDN formou mais 270
alunos na sua 93ª turma! Saiba

como foram as cerimônias de formatura dos novos velejadores que
aconteceram em dois dias no final
de novembro e lotaram o Cais da
Bandeira. Está disponibilizada para
consulta também neste boletim, a
programação de cursos da escola.
Na parte Social, leia sobre o
Festival Espanhol, que apresentou
comidas típicas e um pouco da cultura do país no restaurante Star; o
Iate Sunset Lounge, evento sempre
muito animado e descontraído que
fez sucesso na varanda em sua edição de final de ano; e o tradicional
almoço em homenagem à Marinha,
que celebrou o Dia do Marinheiro e
a amizade entre as instituições.
No mês de novembro e início de dezembro, muitas regatas
com vitórias dos atletas do clube e

eventos importantes foram sediados
pelo ICRJ. Veja sobre a realização
do Campeonato Brasileiro da classe
J70, a Taça Royal Thames disputada pelos staristas, a exposição “A
mágica das Cores”, a festa de encerramento dos jovens do Optimist, o
Campeonato Brasileiro de Star e a
exibição do documentário “Mar nas
veias e o vento na alma” sobre o exímio velejador Peter Dirk Siemsen.
Organize-se para o mês de janeiro! Saiba os próximos eventos, calendário do cinema e as atividades
infantis deste mês ao longo das publicações.

Boa leitura

Rumo aos 100 &

5

O TEMPO E OS COMODOROS
O Iate Clube do Rio de Janeiro é regido por
três poderes: a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo e a Comodoria. A Comodoria é o órgão executivo da estrutura do clube, competindo-lhe aplicar
e fazer aplicar as disposições do “Estatuto Social e
Regimentos Complementares”, bem como as resoluções do Conselho Deliberativo e as suas próprias e,
ainda, os instrumentos de administração que lhe são
subordinados.
Três cargos compõem a Comodoria: Comodoro; Vice-Comodoro; Contra-Comodoro. O Comodoro é quem preside a Comodoria e a Diretoria, toma

decisões importantes em relação a diversos âmbitos,
além de representar o clube ativa e passivamente, em
suas relações com terceiros em juízo ou fora dele.
O notável cargo faz com que os nomes dos
seus ocupantes também sejam um marco na história
do ICRJ. Nesses quase 100 anos de existência, 24
sócios já cumpriram a missão, sendo o fundador do
clube, Arnaldo Guinle, quem permaneceu por mais
tempo no posto: 23 anos. As próximas eleições da
Comodoria acontecem em março de 2020.
Conheça todos os nossos Comodoros através da linha do tempo a seguir:
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EDN FORMA 270 ALUNOS
NA SUA 93ª TURMA

Turmas do fundamental, Optimist nível I e Optmist nível II

A Escola de Desportos Náuticos certificou 270 alunos nos dias
23 e 24 de novembro. As cerimônias
de entrega dos diplomas aconteceram
no Cais da Bandeira para os novos
velejadores dos cursos iniciais e fundamentais de Vela, Optimist níveis I
e II, Windsurf, Laser e Dingue níveis
I e II.
A formatura teve como Patrono o sócio Celso Fernandez Quintella,
que recebeu uma homenagem entregue pela aluna e representante Mariá
Pereira. O Paraninfo foi o Contra-Almirante e Chefe do Estado Maior do
1º Distrito Naval André Moraes Ferreira, que também foi homenageado
através do orador da turma, o aluno
Antônio Cardozo Di Piero. O Paraninfo também homenageou a EDN
entregando um presente ao Contra-Comodoro do clube, como reconhe-

cimento da importância da escola na
formação de novos atletas.
O evento contou com a presença do Contra-Comodoro José
Roberto Braile, do Diretor da EDN
Washington Bianchi e alguns Conselheiros. A Banda dos Fuzileiros Navais também esteve presente e executou o Hino Nacional na abertura da
cerimônia e outras peças durante a
referida solenidade.
Neste semestre as escolas que
tiveram mais alunos inscritos nos
cursos também receberam certificados: 1º lugar com 15 alunos – Escola
Alemã Corcovado, 2º lugar com 10
alunos – Colégio Santo Agostinho e
3º lugar com 9 alunos – Escola Eleva.
Ao lado, os alunos de Optimist II que se destacaram na série de
regatas realizadas durante o curso ao
longo do semestre:

Classificação FEMININO
Turma de sexta-feira à tarde
1º Maria Fernada da M. Bocayuva Bulcão
Classificação MASCULINO
Turma de sexta-feira à tarde
1º Guilherme Mezabarba Anísio
2º Henrique de Oliveira Bergo Duarte
3º Francisco Pessoa Ferry
Classificação FEMININO
Turma de sábado à tarde
1º Fernanda Lacerda Fereira
1º Natasha Senra de Morais
2º Eduarda Pacheco de Lima Camara
3º Cecilia Lin Casara
Classificação MASCULINO
Turma de sábado à tarde
1º Lorenzo Vianna Montá
2º Eric Luedemann Teixeira da Cunha
3º Enzo Pereira dos Santos
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Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais

Mariá Pereira representando a turma de Optimist
Nível I entregando homenagem ao Patrono Celso
Fernandez Quintella

Orador Antônio Cardozo Di Piero e Paraninfo homenageado Contra-Almirante André Moraes Ferreira

Representantes das escolas Eleva, Corcovado e Santo
Agostinho com seus certificados de 3ª, 2ª e 1ª
formação de flotilha da turma 93

Turma Laser e Dingue Nível II

Turma Laser e Dingue Nível I

Turma Laser e Dingue Nível I

Contra-Comodro José Roberto Braile presenteado em
nome da EDN pelo Paraninfo Contra-Almirante
André Moraes Ferreira

Prof. Gustavo Nascimento - atleta formado na 61ª
turma da EDN e atual Campeão Mundial de Snipe
- recebendo homenagem do Gerente Fancisco Bulhões

Confira também parte do discurso do orador da turma, Antônio Cardozo Di Piero, 10 anos,
aluno do Optimist II, que melhor relata o ambiente e experiências vividas pelos alunos da Vela:
“Primeiramente eu gostaria
de agradecer por estar aqui representando a turma de número 93,
que tem como Patrono o Sr. Celso
Fernandez Quintella, Paraninfo o
Contra-Almirante André Moraes
Ferreira e também parabenizar o
nosso Comodoro Vicente Arruda, o
Vice-comodoro João Batista e Contra-Comodoro José Roberto Braile e
o Diretor da EDN Dr. Washington
Bianchi, pelo incentivo dado no decorrer do curso.

Vou contar agora uma história
que vivenciei há tempos durante uma
das aulas. Eu estava velejando no comando do Dingue, com o professor me
auxiliando, quando entrou uma rajada
de mais de 20 nós de repente, do nada.
O Dingue adernou e quase virou, mas
eu consegui controlar o barco até tudo
se acalmar. Esta situação ficou para
mim como um exemplo de como a vela
pode nos ajudar no nosso dia a dia.
Velejar nos ensina a manter a
calma e o autocontrole em eventos to-

talmente inesperados nas nossas vidas.
Por estes e outros ensinamentos, agradeço aos professores: Matheus, Gabriel,
Lula e Carmen. Agradeço também a
CLVela e aos funcionários da EDN:
Francisco, Marceli, Edilson e Bruno
pelo competente trabalho.
Finalmente, agradeço ao meu
pai Eduardo, minha mãe Carla e ao
meu irmão Arthur por terem me colocado neste maravilhoso mundo que é a
VELA!”
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CURSOS
ÚLTIMOS DIAS PARA AS INSCRIÇÕES NA COLÔNIA DE FÉRIAS DE JANEIRO!
1ª SEMANA: 14,15,16 E 17
2ª SEMANA: 21,22,23 E 24

ICRJ É CAMPEÃO POR EQUIPES E
CONQUISTA PÓDIO DUPLO NO
RESULTADO INDIVIDUAL DO
TORNEIO BRUNO HERMANNY

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS CURSOS DE
VELA QUE TERÃO INÍCIO EM MARÇO
- Optimist (turmas abertas de terça-feira a domingo na
parte da manhã e tarde -mínimo de 5 alunos);
- Laser/Dingue (turmas abertas de terça-feira a domingo
na parte da manhã e tarde -mínimo de 3 alunos).
- Curso de Oceano: FAST23 Nível I – Monte sua turma
com no mínimo 3 e máximo de 4 alunos e venha navegar!
INICIAÇÃO NÁUTICA:
Fundamental (3 a 6 anos) - Inscrições abertas (Turmas
com máximo de 5 alunos) Turmas com preço especial
- Terça, quarta ou quinta-feira - Turmas com preço especial - Horários: 9h às 11h e 14h30 às 16h30
- Sexta-Feira - Horário:14h30 às 16h30
NAVEGAÇÃO:
Motonauta; Arrais Amador; 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.

Andre Considera, 3° colocado; Rodrigo Fahhan, campeão; Alvaro Mattos, Presidente da Confederação Brasileira de Caça Submarina; Carlos Boeckh, terceiro
integrante da equipe do ICRJ; e Eduardo Souto de Oliveira, Assessor de Caça
Submarina e Presidente da Federação de Caça Submarina do Estado do Rio de
Janeiro.

O Torneio Bruno Hermanny foi disputado paralelamente ao Campeonato Estadual de Caça Submarina
nos dias 7 e 8 de dezembro. A primeira etapa aconteceu
nas Ilhas Maricás e a segunda nas Ilhas Tijucas em dias de
mar calmo, águas claras e temperatura média de 19 graus.
Ao total, 10 pescadores representando 4 clubes disputaram o título.
O ICRJ conquistou pódio duplo com a vitória de
Rodrigo Fahhan e terceira colocação de André Consídera.
O vice-campeonato ficou com Eric Niedner (CM). Rodrigo também conseguiu a peça mais pesada do torneio:
um badejo branco de 4,46 kg.
No resultado por equipes, o ICRJ também foi o
campeão. Além dos ocupantes do primeiro e terceiro lugar
na colocação individual, a equipe contou com a presença
de Carlos Boeckh (7º individual). Os clubes CM e CAIC
completaram o pódio das equipes na respectiva ordem.
Anualmente o Iate realiza o Torneio Bruno Hermanny em homenagem ao atleta do clube que foi o maior
brasileiro do esporte. Bruno é bicampeão mundial de
Caça Submarina com títulos conquistados na Itália e no
Brasil (Rio de Janeiro).

Pesca &
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ANTIGUA É CAMPEÃ DO 56º TORNEIO
DE PEIXES DE BICO E DA COPA ICRJ
A equipe Antigua foi a grande vencedora do Torneio Anual de Peixes de Bico e da Copa ICRJ. As competições fazem parte da temporada oceânica 2019/2020 e
aconteceram em quatro etapas nos meses de novembro e
dezembro. Ao total, 14 equipes participaram da disputa e
mais de 130 peixes foram liberados.
A equipe campeã, comandada por Nilo Cotini e
composta por Gustavo Santos, Evandro Soares, Luis Roberto T. Soares, Gustavo Ratones e Nillo Cotini Neto esteve
entre as três melhores de todas as etapas. Na primeira etapa
ficou em primeiro lugar, na segunda terminou na terceira
colocação e manteve a liderança nas duas últimas etapas até
conquistar o título com o total de 27 liberações.
O vice-campeonato ficou com a equipe Picante,
do comandante Luis Carlos Bulhões e integrantes Lucas
Bulhões, Vicente Luiz Arruda, Vicente Arruda e Alberto
Quintaes. A Picante ficou em segundo lugar na primeira
etapa, no primeiro lugar na segunda etapa e voltou a disputar o título na quarta etapa ficando em terceiro lugar.
O terceiro lugar na classificação geral foi da equipe Kisu, comandada por André Elias e formada por Beni
Schvartz, Renato Brito Luz, Ednílson Cordeiro, Rodrigo
Costa e Cláudio Elias. A Kisu conquistou o pódio após se
manter no segundo lugar nas duas últimas etapas. Estiveram também na disputa acirrada: equipe Vida Mansa, de
Otto Vergueiro, terceiro lugar na primeira etapa; Binoca, de
Leonardo Bochner, segundo lugar na segunda etapa; e Colt,
de Fábio Bergman, terceiro lugar na terceira etapa.
A Antigua também sagrou-se campeã da Copa ICRJ.
A competição acontece entre as equipes participantes do Torneio de Peixes de Bico, que formam duplas competindo entre
si e eliminando uma a uma até restar a vencedora.
No resultado individual do Torneio de Peixes de
Bico, tivemos como campeões dois pescadores da equipe
Antigua: Evandro Soares em primeiro lugar e Nilo Cottini
Filho em segundo. Alberto Quintaes, integrante da equipe
Picante, foi o terceiro da lista.
Após cada etapa houve confraternização entre os
participantes e análise dos resultados no hangar Darke de
Mattos. A Temporada Oceânica está sendo patrocinada pelas empresas BCF Administradora de Bens, Texas Produções, Delinea Corretora de Seguros, By Coelho e pela Kisu,
equipe de pesca esportiva.

Antigua campeã

Picante vice-campeã

Kisu 3º lugar
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FISH FINDER
VENCE 18º
TORNEIO
DE PEIXES
DE OCEANO
As quatro etapas do Torneio
de Peixes de Oceano foram realizadas junto com o Torneio de Peixes
de Bico em novembro e dezembro.
Mais de 200 peixes foram capturados pelas 15 equipes participantes.
A equipe Fish Finder, do
comandante Diego Santiago e integrantes Bruno Santiago, Gustavo
Goldner, Elmer Viera, Frederico
Rabello e Luiz Carlos, sagrou-se
campeã na classificação geral. A
Makaio Star, comandada por Rodolfo Kreischer e composta por
Marcelo Coelho, Luis Maurício e
Renan Camelo, foi a vice-campeã
e em seguida ficou a equipe Fuzuê,
liderada por Rafael Barroso e formada por Cláudio Acyr Pinheiro
Pereira, Luiz Alberto Jardim da
Motta Filho, Bruno Policarpo Ferreira e Romeu Valadares.
Diversas espécies foram
capturadas. O dourado mais pesado da competição foi conquistado
por Gustavo Goldner (Fish Finder)
e pesava 19,6 kg, o maior atum
amarelo de 10,1 kg foi pescado
por Luis Carlos (Fish Finder), Luis
Maurício (Makaio) conseguiu um
wahoo de 10,1 kg e Marcelo Coelho (Makaio) embarcou um bonito
oceânico de 4,3kg.

Equipe Fish Finder, campeã

Equipe Makaio Star, vice-campeã

Equipe Fuzuê, terceira colocada

Social &
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IATE SUNSET LOUNGE DESPEDE-SE
DE 2019 COM MUITA ANIMAÇÃO

Nem a chuva desanimou o público que compareceu
ao último Iate Sunset Lounge de 2019. O evento aconteceu
no dia 5 de dezembro e lotou a parte coberta da varanda com
muitos sócios e convidados de todas as idades.
Os DJs Otávio Sampaio e Walker Vasques comandaram o som até o final da festa com hits que fizeram encher a pista de dança. O menu de drinks e petiscos tradicionais também fez sucesso com a galera.
Todo o público feminino recebeu uma rosa branca
com um pequeno cartão de bons votos para 2020. O evento foi produzido pela Cass Eventos, de Giovanna e Rossana
Cassano, em parceria com a Gerência Social do clube.

FESTIVAL ESPANHOL ENCERRA COM
ÊXITO SÉRIE DE FESTIVAIS DO ANO

A Espanha foi o país escolhido para o festival temático de novembro, que foi realizado no dia 28. O restaurante
Star recebeu muitos sócios e convidados no evento que apresentou o melhor da gastronomia, música e dança espanhola.
O menu foi servido em um farto buffet e alguns
pratos como Paella, Bacalhau à Espanhola, Flamenqui-

nes e Crema catalana fizeram sucesso. O trio de artistas Ana Bayer, Luciano Câmara e Tatiana Bittencourt
animou o público com interpretações de músicas castelhanas e dança flamenca. O Festival Espanhol encerrou com chave de ouro a série de festivais produzidos
em 2019.
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FESTA
DOS

100

ANOS
Já estão à venda os
convites para a Festa de 100
anos do Iate Clube do Rio
de Janeiro. A atração principal da noite será o cantor
Jorge Ben Jor.
Os convites podem ser
adquiridos na Gerência Social e os preços do primeiro
lote estão logo abaixo.
Os sócios que optarem
por pagamento em débito
no titulo, poderão parcelar
em até 3 vezes.
VALORES:
Setor vermelho
R$ 350,00 sócio
R$ 450,00 convidado de sócio
Setor verde
R$ 450,00 sócio
R$ 550,00 convidado de sócio
Setor dourado (vip)
R$ 1.000,00 sócio ou
convidado de sócio

Social &

Social &

13

14

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.

Janeiro
9

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

21

Música no Museu - Arte em Canto (Programa: Música
de Filmes). No Centro Cultural, às 20h.

23

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

25

Tributos - Lu Fogaça em tributo à Elizeth cardoso e MPB. No

Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

RECREAÇÃO INFANTIL

15

ICRJ E MARINHA DO BRASIL
COMEMORAM DIA DO MARINHEIRO
E REFORÇAM LAÇOS DE AMIZADE

O Comodoro Vicente Arruda e o Almirante Ilques Barbosa Júnior trocaram presentes em nome do ICRJ e da Marinha do Brasil

No dia 11 de dezembro foi
realizada mais uma edição do tradicional almoço em homenagem à
Marinha. O evento já acontece há
vários anos e celebra o Dia do Marinheiro (13 de dezembro) e a amizade
entre o ICRJ e a Marinha do Brasil.
Na ocasião, aconteceu um
coquetel no Salão Nobre e o almoço
no Salão Marlin Azul, além da solenidade com a execução do Hino Nacional e discursos das autoridades.
Estiveram presentes o Almirante de
Esquadra Ilques Barbosa Júnior Comandante da Marinha; os Almirantes de Esquadra Alfredo Karam e
Mauro César Rodrigues Pereira - ex-ministros da Marinha; o Almirante
de Esquadra Júlio Soares de Moura
Neto - ex-comandante da Marinha;
o Almirante de Esquadra e Ministro
do Superior Tribunal Militar Carlos
Augusto de Sousa; o Cônsul Geral
dos EUA no Rio de Janeiro – Scott
Hamilton; demais militares; membros da Comodoria e da Mesa do

Conselho, conselheiros, diretores,
assessores e sócios do ICRJ.
O Comodoro Vicente de Arruda Filho discursou brilhantemente sobre a conexão entre o clube e a
força armada por terem o mar como
berço e a importância do Dia do
Marinheiro, que também celebra o
aniversário de Joaquim Marques Lisboa, o Almirante Tamandaré, Patrono da Marinha. “Comemorar a data
máxima da Marinha brasileira não é
apenas uma lembrança histórica aos
homens e mulheres que serviram à
pátria, mas sobretudo a confirmação
de que os atuais e futuros quadros
da força naval continuarão desempenhando cada vez melhor sua missão
de proteger a nacionalidade e a nossa
soberania, visando o bem comum e
a grandeza do nosso povo”, ressaltou
o Comodoro.
O Almirante de Esquadra
Ilques Barbosa Júnior e o Contra-almirante Paulo Vecchi Ruiz Cardoso da Silva Cardoso da Silva enal-

teceram o ICRJ em seus discursos.
“O Iate Clube do Rio de Janeiro ao
atuar a quase 100 anos nas atividades relacionadas ao desenvolvimento, divulgação e crescimento dos
esportes náuticos, contribui de forma inequívoca para o despertar de
vocações marinheiras desde a tenra
idade. Também atento à necessidade
de preservação, difusão e consciência
ambiental, o clube promove atividades educativas e participa de ações
efetivas de combate à poluição marinha. O respeito ao meio ambiente
e a busca por estratégias e ações adequadas do uso consciente do mar são
elementos que aproximam as nossas
instituições”, evidenciou o Contra-almirante.
Ao final dos discursos, o Comodoro Vicente Arruda e o Almirante Ilques Barbosa Júnior trocaram
presentes e o almoço foi servido. A
comemoração aconteceu durante
toda a tarde e ratificou mais um ano
de parceria e amizade.
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*

PROGRAMAÇÃO DE JANEIRO

Sextas e sábados às 19h30. Domingos às 17h.
*Sujeita a alterações
FROST/NIXON
DIA: 03/01/20
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Frank Langella, Michael Sheen, Sam
Rockwell, 2008 (EUA/
FRA/Reino Unido), 122
min, Drama Histórico,
12 (anos).
Três anos depois do escândalo político de
Watergate, que o levou à renúncia, Richard
Nixon seleciona o jornalista britânico David
Frost para conduzir uma entrevista exclusiva.
Apesar de o ex-presidente acreditar que será
fácil despistar o jornalista, a conversa acaba se
tornando uma entrevista franca e reveladora.
“Numa mistura de documentário e filme, ‘Frost/
Nixon’ procura a verdade por trás da política”.
COCO ANTES DE
CHANEL
DIA: 04/01/20
SÁBADO
ELENCO: Audrey
Tautou, Benoît Poelvoorde, Alessandro Nivola,
2008 (FRA), 110 min,
Biografia, 14 (anos).
Gabrielle Chanel, jovem humilde com talento
para costura, trabalha como cantora em um
bar – até se tornar amante e conselheira de
moda de um rico herdeiro. Cansada dos chapéus floreados e dos espartilhos apertados que
definem a moda feminina, ela usa as roupas de
seu amante como ponto de partida para criar
uma sofisticada linha feminina que a leva ao
topo da costura parisiense.
SENHORES DO VENTO
DIA: 05/01/20
DOMINGO
ELENCO: Stuart Wilson,
Torben Grael , Marcelo
Ferreira, Kiko Pellicano ,
Alan Adler , André Fonseca, Horácio Carabelli , João
Signorini , Andy Miklejohn , Knut Frostad, 2009
(BRA), 90 min, Documentário, Livre.

É um filme dirigido pela jornalista e cineasta Isabella Nicolas que conta a odisseia da participação
do Brasil na regata Volvo Ocean Race, realizada
entre novembro de 2005 e julho de 2006. Foi
exibido em 2012 no Iate Clube do Rio de Janeiro com a presença da jornalista e do iatista e protagonista desta odisseia, Torben Grael.
INVASÃO À CASA
BRANCA
DIA: 10/01/20
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Gerard Butler,
Aaron Eckhart, Morgan
Freeman, 2013 (EUA),
120 min, Ação/Suspense,
16 (anos).
O Serviço Secreto dos Estados Unidos conta
com a ajuda do ex-segurança particular e amigo pessoal do Presidente para uma missão bem
complicada: resgatar o chefe de Estado e sua
família de terroristas coreanos, que os fizeram
reféns e assumiram o controle da Casa Branca.
“Duro de Matar em Washington” reflete as inseguranças dos EUA”.
ÁGUA – ÀS MARGENS
DO RIO SAGRADO
DIA: 11/01/20
SÁBADO
ELENCO: Lisa Ray, Seema Biswas, John Abraham,
2005 (CAN/Índia), 114
min, Drama/Romance/
Histórico, 12 (anos).
Na Índia dos anos 30, quando as filosofias
inovadoras de Mahatma Gandhi se difundem,
um grupo de viúvas ainda continua sofrendo
mais imposições do que a população normal:
rejeitadas pela tradição, vão contar com sua
própria força e com a ajuda de um homem
seguidor de Gandhi para escolherem um novo
modo de viver. Baseado em fatos reais.
“Dirigido por Deepa Mehta, é considerado um
dos filmes mais bonitos dos últimos anos. Tem um
roteiro excelente, grandioso, assim como a fotografia suntuosa e delicada. Imperdível”.

MEU AMIGO TOTORO
Programação Infantil
DIA: 12/01/20
DOMINGO
ELENCO: Chika
Sakamoto, Hitoshi Takagi,
Noriko Hidaka, 1988
(JAP), 88 min, Animação/
Fantasia, Livre.
As irmãs Satsuki e Mei se mudam para o campo
para ficar mais perto do hospital onde sua mãe
está internada. Lá conhecem os Totoros, adoráveis criaturas místicas e alegres, que só podem
ser vistas pelas crianças. Com eles, as duas irmãs
viverão mágicas aventuras no campo e se sentirão auxiliadas na adversidade. Imperdível!
“Um lindo e poético filme sobre a magia da infância, dirigido pelo mestre da animação japonesa Hayao Miyazaki”.
GRAN TORINO
DIA: 17/01/20
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Clint
Eastwood, Bee Vang,
Ahney Her, 2008(EUA),
116min, Drama/Suspense, (12anos)
Walt Kowalski é um veterano de Guerra que
perde o sossego com os novos vizinhos, vindos
do Oriente: um deles está sendo obrigado a fazer contrabando para a máfia local, e o objeto
do roubo será justamente o carro de Walt, um
Gran Torino que ele adora. O veterano acabará
se envolvendo profundamente com a família.
“Ganhador do César de melhor filme estrangeiro
em 2010”.
JOHNNY & JUNE
PALESTRANTE
DIA: 18/01/20
SÁBADO
ELENCO: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon,
Robert Patrick, 2005
(EUA), 137 min, Biografia musical/Romance, 14
(anos).

Cinema &
A história do cantor Johnny Cash, lenda da
música country, é contada desde sua juventude em uma fazenda de algodão até o início do
sucesso em Memphis, onde gravou com Elvis
Presley, Johnny Lee Lewis e Carl Perkins. Sua
personalidade marginal e a infância tumultuada fazem com que Johnny entre em um caminho de autodestruição; apenas June Carter, o
grande amor de sua vida, pode salvá-lo.

UM AMOR
IMPOSSÍVEL
DIA: 25/01/20
SÁBADO
ELENCO: Virginie Efira,
Niels Schneider, Jehnny
Beth, 2019 (FRA), 135
min, Drama/Romance, 16
(anos).

“Ganhador do Oscar 2006 de melhor atriz para
Reese Witherspoon”.

No final dos anos 50, em Châteauroux, Rachel conhece Philippe, jovem brilhante de
uma família burguesa - e desta breve relação
nasce uma menininha. Philippe se recusa a
casar com alguém de classe social diferente e
Rachel terá que criar a filha sozinha, mas não
sem lutar: uma batalha de mais de dez anos
pelo reconhecimento paterno irá desencadear
revelações inesperadas.

O CONCERTO
PALESTRANTE
DIA: 19/01/20
DOMINGO
ELENCO:
Aleksei
Guskov, Mélanie Laurent,
François Berléand, 2009
(Rússia/FRA), 120 min,
Comédia Dramática, 12
(anos).
Há muitos anos, Andrei Simoniovich Filipov
foi demitido do posto de maestro da Orquestra Bolshoi por contratar músicos judeus.
Agora, como zelador, ele fica sabendo que
membros da orquestra foram convidados para
se apresentar em Paris. Andrei reúne os antigos
integrantes e traça um plano para substituírem
os atuais.
“Sob a direção do cineasta judeu-romeno Radu
Mihaileanu, o filme recebeu em 2010 os prêmios
de melhor música e melhor som no César Awards”.
O MONSTRO
DIA: 24/01/20
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Roberto Benigni , Nicoletta Braschi,
Franco Mescolini , 1994
(ITA/FRA), 112 min, Comédia/Suspense Policial,
16 (anos).
Homem excêntrico é tido como principal suspeito em caso de assassinato em série de mulheres. Neurotizado, o chefe de polícia, com a
ajuda de psiquiatra, arma o plano perfeito: infiltra bela policial no apartamento do suposto
‘’monstro’’, sublocando quarto, para atiçar seu
instinto assassino. Imperdível.
“Risadas garantidas por conta dos enganos humanos do ver e do ouvir. Roteiro e produção do
genial Roberto Benigni”.

“Baseado no best-seller de Christine Argot e dirigido por Catherine Corsini, o filme é um inteligente estudo sobre relações abusivas e a objetificação da mulher.
Quatro indicações ao Oscar francês para música
original e melhor atriz. ”
PETS – A VIDA SECRETA DOS BICHOS
– Programação Infantil
DIA: 26/01/20
DOMINGO
ELENCO: Danton Mello,
Tiago Abravanel, Luis
Miranda, 2016 (EUA), 87
min, Animação/Comédia/
Família, Livre.
Max é um cachorro que mora em um apartamento de Manhattan. Quando sua dona traz
para casa um cão chamado Duke, Max fica
mordido por ter que dividir privilégios. Mas
as divergências desaparecem quando um incidente coloca os dois na mira da carrocinha.
Enquanto tentam fugir, animais da vizinhança se reúnem para o resgate e uma gangue de
bichos dos esgotos se mete no caminho da
dupla.
“É um filme fofo e engraçado”.
IMITAÇÃO DA VIDA REVIVAL
DIA: 31/01/20
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Lana Turner, John Gavin, Sandra
Dee, Juanita Moore 1959
(EUA), 125 min, Drama/
Romance, 12 (anos).
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Lora Meredith, uma atriz viúva, perde sua filha na praia. Quem a encontra é a afrodescendente Annie Johnson, logo contratada como
governanta. As duas mulheres estabelecem
uma sólida amizade, enquanto lidam com os
problemas das suas filhas.
“É, ainda hoje, um filme poderoso, pró-mulher, e
por isso muito avançado para a época. Em 1960,
indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante
para Juanita Moore”.
A ILHA DA
IMAGINAÇÃO
DIA: 01/02/20
SÁBADO
ELENCO: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail
Breslin, 2008 (EUA),
100 min, Aventura/Comédia, Livre.
A vida é uma aventura para a jovem corajosa
Nim, que vive em uma ilha exótica com seu
pai, um biólogo marinho, e seus amigos animais. Quando seu pai desaparece, ela pede
ajuda para Alex Rover, a única pessoa que poderá ajudá-la. O que ela não sabe é que Alex
Rover na verdade se chama Alexandra.
“Um filme que leva a refletir sobre o que é coragem: ela não se revela logo a você, ela desponta em
cada escolha que você faz, a cada dia”.
UM POUCO DE CAOS
DIA: 02/02/20
DOMINGO
ELENCO: Kate Winslet,
Matthias Schoenaerts,
Alan Rickman, 2014
(ING), 117 min, Drama/
Romance Histórico, 14
(anos).
Enquanto o famoso arquiteto André Le Nôtre
é escolhido pelo Rei Luís XIV para projetar os
jardins do Palácio de Versalhes, Sabine também é contratada para auxiliá-lo, mesmo tendo um estilo mais arrojado e oposto ao seu.
Com o tempo as diferenças desaparecem e a
relação, apenas profissional, começa a ficar
mais íntima, chegando ao conhecimento da
mulher do arquiteto - a popular Le Notre.
“O filme é uma primorosa reconstituição de época. Figurinos, fotografia e direção de arte são espetaculares”.
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“TÔ NESSA” É CAMPEÃO BRASILEIRO DA
CLASSE J70 PELO SEGUNDO ANO SEGUIDO
A classe J70 disputou o campeonato brasileiro entre os dias 08 e
10 de novembro no ICRJ. Foram três
dias de ventos médios e regatas bem
disputadas até a última cambada (manobra realizada para mudar a direção
do barco, com a proa contra o vento).

Ao total, cinco barcos representantes do próprio clube disputaram
nove regatas. Sagrou-se campeã a equipe Tô Nessa, o barco Viking ficou em
segundo lugar e o Caruru em terceiro.
Após a última regata, houve
um churrasco de confraternização en-

tre os participantes e seus convidados
juntamente com a cerimônia que premiou os três primeiros colocados no
Bar dos Pinguins. O barco Tô Nessa
levou o troféu transitório do campeonato pela terceira vez e segundo ano
seguido.

1º lugar - Tô Nessa

2º lugar - Viking

3º lugar - Caruru

FLOTILHA ZÉ CARIOCA SE DESPEDE DE 2019
Os velejadores da Flotilha Zé
Carioca confraternizaram com muita
animação na festa de final de ano do
grupo. O evento, que aconteceu no
dia 22 de novembro, lotou o Salão
Nobre com os integrantes da flotilha,
técnicos, familiares e convidados.
A festa foi caracterizada pela
despedida e homenagem aos velejadores que atingiram a idade limite
(15) para velejar na classe Optimist e
pela tradicional brincadeira de troca
de presentes, o “amigo oculto”.
A homenagem aos atletas
foi marcada por muita emoção - em
especial dos pais que falaram do período de passagem e dedicação dos
seus filhos na classe Optimist - e pelo
simbolismo de reconhecimento do
ICRJ com a entrega de lindos troféus
com votos de bons ventos na nova
jornada na vela.

Comemorando o encerramento de mais um ano de muita dedicação e conquistas

Atletas homenageados que encerraram suas jornadas
na classe Optimist e ingressarão na Vela Jovem

Os jovens trocaram presentes na tradicional brincadeira de amigo oculto

Vela &

19

LARS GRAEL E SAMUEL GONÇALVES
VENCEM A TAÇA ROYAL THAMES

Aconteceu nos dias 15, 16 e 17 de novembro a
Taça Royal Thames da classe Star. Os três dias de competição foram de condições boas para a velejada favorecendo a
realização das seis regatas no formato barla-sota. Ao total,
treze duplas disputaram o título.
No primeiro dia o vento forte de sudoeste quebrou
o mastro do multicampeão Torben Grael que estava com o
proeiro Guilherme Almeida, logo na segunda regata quando brigavam pela liderança. A dupla do RYC terminou a
competição em segundo lugar.
Os grandes campeões foram Lars Grael e Samuel
Gonçalves, que representaram muito bem o ICRJ no barco
Come Together. Os velejadores Marcelo Belloti e Mauricio
Bueno (ICS) completaram o pódio.
Após os resultados houve a confraternização dos
participantes e cerimônia de premiação no Bar dos Pinguins. Foram premiados os primeiros três colocados na
classificação geral e os primeiros das categorias B, Grand
Master e Black Star.

A dupla campeã Lars Grael e Samuel Gonçalves com os troféus entregues pelo
Contra-comodoro José Roberto Braile

VELAS PINTADAS À MÃO POR MARCUS PENIDO

ENCANTAM PISCINA DE BARCOS DO ICRJ

Durante a Taça Royal Thames o clube recebeu
a exposição “A mágica das Cores”, do sócio Marcus
Penido. O artista visual
realizou pinturas à mão
em quatro velas da classe Star, que comandadas
pelos atletas Lars Grael,
Dino Pascolato, Carlos
Dohnert e Nicholas Grael, navegaram exibindo
os trabalhos.
A arte de Marcula, como o artista é conhecido entre os sócios, é
baseada no expressionismo abstrato com pinceladas espontâneas que criam
novos universos utilizando linhas geométricas. “A

minha inspiração vem da vida em todos os sentidos
e a parte abstrata é só metade do trabalho. Fiquei
super feliz com o resultado, pois ninguém
tinha visto até então”,
comentou Marcus sobre os aplausos vindos
do cais durante a especial regata.
Depois da entrega de
prêmios da Royal Thames, também aconteceu sorteio de quadros
da exposição entre os
participantes. A parte
figurativa de “A mágica das Cores” pode ser vista na
loja Ocean Blue até o final de janeiro.
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STARISTAS DISPUTAM
CAMPEONATO BRASILEIRO

O Campeonato Brasileiro
da classe Star foi disputado entre os
dias 22 e 24 de novembro no ICRJ.
Seis regatas no formato barla-sota estavam previstas no programa para os
dezesseis barcos inscritos, mas apenas
quatro foram realizadas em razão das
condições climáticas difíceis.
No primeiro dia a CR só conseguiu realizar uma regata, no segundo dia o vento sudoeste muito forte
ultrapassou o limite de intensidade
considerado apropriado para a classe,
assim havendo a sinalização de RECON (atraso na largada), mas as regatas foram canceladas porque a força
do vento não diminuiu.
No último dia a largada foi
antecipada em algumas horas para
que houvessem mais três regatas na
raia da Escola Naval, porém ainda
com condições bem difíceis de direção, intensidade do vento e mar
agitado.
Apesar dos contratempos,
a competição foi acirrada e o título do campeonato ficou com Lars
Grael e Samuel Gonçalves (ICRJ).
Nicholas Pellicano Grael e Pedro
Trouche (ICRJ/MB) ficaram com
o segundo lugar, seguidos por Alan
Adler e Arthur Lopes (ICRJ/YCSA)
em terceiro.
Os staristas curtiram happy
hours no hangar durante os dias de
campeonato e no último dia houve
um churrasco de confraternização
com a cerimônia de premiação no Bar
dos Pinguins. Foram premiados os
primeiros três colocados na classificação geral e os primeiros das categorias
B, Grand Master e Black Star.

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

A dupla vice-campeã Pedro Trouche e Nicholas Grael com Lars, campeão e pai de Nicholas, que entregou a premiação

Os terceiros colocados Arthur Lopes e Alan Adler que receberam os troféus do Presidente da CBVela Marco Aurélio
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EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO “MAR NAS
VEIAS E O VENTO NA ALMA” FAZ PARTE DA
PROGRAMAÇÃO DO BRASILEIRO DE STAR
No primeiro dia do Campeonato Brasileiro de Star,
22 de novembro, foi lançado no cinema do clube o documentário “Mar nas veias e o vento na alma”, sobre a vida do
starista Peter Dirk Siemsen.
A obra, dirigida por Alexandre Haddad, foi lançada em numa noite memorável com a presença de uma
centena de sócios, velejadores e amigos, tendo na abertura
a participação especial de Mauro Menezes (autor da trilha
sonora do filme) e a presença do próprio protagonista que
recepcionou a todos.
Peter tem 90 anos de idade e 71 de ICRJ. O velejador criou seus 4 filhos e netos ao lado de sua esposa, Sra.
Thereza, a bordo de seus veleiros, tanto em regatas quanto
em cruzeiros. Ajudou a fundar a classe Star no clube na década de 50 e projetou inúmeros atletas como Torben Grael,
Gastão Brun, John King, Norman Mac Person e muitos
outros que se tornaram expoentes na classe como seu filho
Peter Eduardo Siemsen, campeão brasileiro e sul-americano. As ações de Peter como dirigente também tiveram
grande relevância para a vela brasileira.
A bordo do Angela Star, veleiro de oceano, venceu
e competiu em todos os principais circuitos e regatas do
Brasil com seus filhos, netos e amigos que formaram uma
grande família sempre ao lado de seu marinheiro de mais
de 30 anos de convívio, o Bené. O documentário de 53
minutos poderá ser visto em breve no site do ICRJ.

VELA - JANEIRO 2020

Data
04
11 e 12
18
18

Regata
Cape to Rio
Taça Gêmeos do Mar

Classes
Classe Oceano
Snipe

Regata Kurt Jurgen (Posto 6)

Dingue
HPE 25

19 a 26

Regata Souza Ramos (Posto 6)
Campeonato Brasileiro (Campeonato Brasileiro Interclubes)

27 a 02

Copa da Juventude (Campeonato Brasileiro
Interclubes)

420 e 29er
RS:X (Masc. e Fem.), Laser Radial
(Masc. e Fem.), 420 (Masc. e Fem.),
29er (Masc. e Fem.) e Nacra 15 (Misto)

22

COPA PRIMAVERA
DEFINE RESULTADOS
DA COPA ICRJ
Nos dias 7 e 8 de dezembro aconteceu a Copa Primavera, quarta e última etapa da Copa ICRJ. A disputa aconteceu entre mais de 60 barcos em quatro regatas com ventos de
Sul e Sudeste médios e fortes.
O pódio de todas as classes participantes foi formado
por atletas do ICRJ, exceto a Laser, que teve Rodrigo Nobrega de Salles do CRG em segundo lugar. O vencedor da classe
Laser foi Nelson Alencastro e Diego Urraca Rocha completou o pódio.
Na Laser Radial, os três primeiros lugares foram de
Ricardo Luz Bittencourt, Lucas Farina e Mariana Mirow e
Crespo, na respectiva ordem. A 4.7 foi dominada pelas mulheres com Lorena Victório de Rezende campeã, Nina Borges Pessôa vice-campeã e Laura Coutinho em terceiro lugar.
Na 420, a dupla Bernardo Bulcão e Marcos Vinicius
Ribeiro venceu a disputa. Caio Lopes e Pedro Brun foram os
segundos colocados, enquanto Guido Hirth e Felipe Berardo
ocuparam a terceira colocação.
Na Open Radial, Victor de Castro Carneiro levou
a melhor no match race com Christina Frediani. Na Open
4.7, a disputa também foi entre dois velejadores com Miguel
Messina em primeiro lugar e Jan Silvino em segundo. Na
Open Standard, apenas Gustavo Corrêa Nascimento velejou.
A Snipe foi a classe que mais recebeu barcos, ao total
foram 21. As duplas Breno Bianchi e Roberto Blum, Flávio
Castro e Fernando Madureira, Nicholas Pellicano Grael e Fábio Horta (ICRJ/MB) formaram o pódio na devida ordem.
A Finn recebeu dois velejadores: o campeão Arnaldo C. Fernandes e o vice Jorge Rodrigues.
Na HPE 25, a equipe do barco Carioca Fiote, comandado por Roberto Martins, conquistou a primeira colocação.
O segundo lugar ficou com o 14 Bis, de Bernardo Ramos, e
o terceiro colocado foi o Take Ashauer, de Marcos Ashauer.
Após as regatas houve a tradicional confraternização
dos participantes nos hangares. A Copa Primavera definiu
os resultados da Copa ICRJ, que começou em março com a
Copa Verão, teve a segunda etapa em abril na Copa Outono
e terceira em julho na Copa Inverno.

CONFIRA OS RESULTADOS DA COPA ICRJ
Class.
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

420
Nome
Sofia Macedo
Caio Nogueira Lopes
Bernardo Bulcão

Sem Nome
Gree Arrow
Sem Nome

Clube
ICRJ
ICRJ
ICRJ

Class.
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Laser
Nome
Barco
Nelson Alencastro
Sturmvogel
Ricardo José Chebar
Neblina
Helio Araujo
Wave

Clube
ICRJ
ICB
ICRJ

Class.
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Open Radial
Nome
Barco
Pedro Madureira
Madura
Victor de Castro Carneiro Sem Nome
Christina Frediani
Racer

Class.
1º Lugar
2º Lugar
Class.
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
Class.
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
Class.
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
Class.
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Class.
1º Lugar
2º Lugar
Class.
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
Class.
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar

Barco

Finn
Nome
Arnaldo C. Fernandes
Jorge Rodrigues
Laser 4.7
Nome
Lorena Victorio de Rezende

Bernardo Martins
Nina Borges Pessôa

Barco

É o bicho
Menadez

Barco

Sem Nome
Nhé Nhé Nhé
Piratas IV

Laser Radial
Nome

Barco

Filipe Torres

Omega Bless

Antonio Pedro Gandolpho
Lucas Farina

Sem Nome

Nome

Flamengo
Heptacampão

Snipe

Clube
ICRJ
ICRJ
Clube
ICRJ
ICRJ
ICRJ
Clube
ICRJ
ICRJ
ICRJ

Barco

Clube
ICRJ
CRG
ICRJ

Tchuri

Barco

Clube
ICRJ

14 Bis

ICRJ

Carioca Fiote

ICRJ

Barco
Sei Lá
Vermelinho

Clube
ICRJ
CRG

Cachorrão
Suduka
Avengers

Breno Bianchi

Mario Eugênio B. Tavares
Malcolm Scofield

HPE 25
Nome
Helio Lyra de Aquino Jr.

Victor Demaison
/ BernardoRamos
Roberto Martins

Clube
ICRJ
ICRJ
ICRJ

Open Std
Nome
Gustavo Correa Nascimento

Fernando Alonso Rocha Leão

J24
Nome
Ronaldo Senfft

Aspirante Mafra / Johnathan
Renato Catallini

Open 4.7
Nome
Miguel Messina

Victor de Castro Carneiro
Lorena Victório de Rezende

Barco
Eurus
Maracanã
Ginga

Clube
ICB
GVEN
ICRJ

Barco

Clube
ICRJ
ICRJ
ICRJ

Sem Nome
Sem Nome
Sem Nome

23

