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Horário da Sede
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Horário Pilates

Horário Natação GMNI

Horário do
Salão de Beleza
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Horário
da Barbearia
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ACADEMIA CORPO LASER - ICRJ

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h

(hora de almoço das 13h às 14h )

DOMINGO E FERIADO

Das 9h30 às 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...

A

Flotilha Zé Carioca fez a festa!
Na capa desta
edição, um momento da comemoração da conquista do título
do 48º Campeonato Brasileiro da
Classe Optimist, que aconteceu entre os dias 04 e 14 de janeiro em
Porto Alegre (RS). Nosso velejador
Lucas Freitas foi o campeão na classificação geral e Joana Gonçalves,
também componente da Zé Carioca, foi a campeã na categoria feminina. Ao total, o ICRJ foi muito
bem representando por 33 velejadores na competição.
No Brasileiro da classe Laser
Radial, ocorrido em janeiro na cidade de Brasília, o ICRJ foi o clube
campeão entre os 21 clubes inscritos de todo do Brasil, além da conquista de vários pódios individuais.

Em sede, aconteceram as regatas
Neptunus para veleiros de oceano,
que foi a última competição do extenso calendário da vela do clube
em 2019, e a Taça Gêmeos do mar,
um belo evento da classe Snipe.
Na Pesca, o 18º Torneio
Offshore 27,5 aconteceu entre 12
equipes. A disputa faz parte da temporada oceânica 2019/2020 e teve
a Borda Fishing como grande campeã. Para este mês estão previstos
mais dois campeonatos quem encerram a temporada.
Na parte Social, confira
como foram os eventos de encerramento de 2019 com o Coquetel do
Conselho, Natal Infantil e Festa de
Réveillon. Os eventos foram muito
elogiados pelos sócios e convidados
presentes.
O final do ano também foi
especial para o Tênis e Bilhar do
clube que realizaram cerimônias de

premiação e confraternizações. No
Tênis, os campeões do Torneio de
Simples foram premiados e no Bilhar a cerimônia abrangeu todos os
campeonatos realizados em 2019.
Na EDN, veja como foi a
entrega de certificados aos alunos da
natação. A modalidade foi a última
a ter seu encerramento anual realizado com os formados na 93ª turma
da escola. Em Iate News, saiba sobre
a parceria que a Prefeitura de Cabo
Frio deseja iniciar com a subsede e as
últimas novidades do clube.
Programe-se para o mês de
fevereiro! Saiba os próximos eventos, calendário do cinema e as atividades infantis deste mês ao longo
das publicações.

Boa leitura
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Rumo aos 100 &

OS EVENTOS SOCIAIS QUE
MARCARAM GERAÇÕES
Desde sua fundação em 1920, o ICRJ estabeleceu
em seu estatuto o dever de exercer e incentivar atividades
sócio-recreativas, mas o que não se imaginava na época era a
notoriedade que o clube e os eventos produzidos ganhariam.
Um dos marcos da história dos eventos sociais foi
o Baile do Havaí. Entre 1965 e 1991, a festa organizada
na área da piscina com decoração temática se tornou um
ícone do carnaval carioca e a mais importante festa aberta
do gênero na cidade.
O baile era muito concorrido pela alta sociedade e
atraía a atenção de toda a imprensa local e estrangeira. Os
foliões fantasiados curtiam com muita alegria as músicas,
comidas, bebidas do evento e ainda terminavam a noite
com um banho de piscina.
As crianças também já eram lembradas em época
de folia. O carnaval infantil, que é realizado até os dias de
hoje, também se tornou um dos eventos mais esperados do
calendário. Sempre realizado com muita animação, recreação, brinquedos, oficinas, confete e serpentina.
Os pequenos associados sempre foram prioridade
no calendário social. Atualmente em todos os finais de semana ocorrem recreação infantil e uma vez por ano, além
do carnaval, é promovido o Dia das Crianças, Festa Junina,
Natal com chegada do Papai Noel, entre outros.
A confraternização com as Forças Armadas também é um clássico. Marinha, Exército e Aeronáutica têm

Elis Regina

Principe Charles

uma grande proximidade e amizade com o clube, que são
ratificadas anualmente através de almoços e cerimônias que
acontecem há mais de meio século. Essa relação de prestígio e
cordialidade já rendeu diversos títulos honoríficos ao clube.
Para os que apreciam uma boa gastronomia e cultura, os festivais temáticos são uma boa oportunidade para conhecer comidas típicas e costumes de outros países. Festivais
são produzidos com regularidade, geralmente no restaurante,
com pratos de determinadas regiões ou países e apresentação
de música, dança, fotografia ou quaisquer itens que enriqueçam o conhecimento cultural sobre o lugar escolhido.
Grandes artistas também fazem parte do histórico social.
Já subiram ao palco do ICRJ, Os Paralamas do Sucesso, Elba
Ramalho, Elis Regina, Claudete Soares, Zeca Pagodinho, Blitz,
Baby do Brasil, Nat King Cole e muitos outros. Os grandes shows
acontecem principalmente nas comemorações do aniversário do
clube, que tem ingressos sempre muito disputados.
Visitas ilustres também fazem parte dessa história: Rainha Elizabeth, Príncipe Charles, o Presidente Americano Jimmy
Carter, o jogador de futebol Pelé e o cantor Roberto Carlos são
importantes figuras públicas que já passaram pelo Iate.
Dentro de todo o histórico, acredita-se que mais um
ano inesquecível chegou: 2020 – O ano do centenário. Ao
longo dos próximos meses, todos os setores do clube estarão
em festa para comemorar os 100 anos de existência do clube
e escrever novos capítulos desta linda história.

Baile do Havaí

Pelé

Sra. e Sr. almirante Reberto Mário Monerat, o ministro flores e o
Rainha Elizabeth
Comodoro Carlos de Brito

Carnaval Infantil
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Pesca &

BORDA FISHING VENCE
18º TORNEIO OFFSHORE 27,5
O 18º Torneio Offshore 27,5,
mais uma competição da temporada
de pesca oceânica 2019/2020, aconteceu em etapa única no dia 14 de
dezembro de 2019. A disputa, que é
especialmente para lanchas até 29 pés,
recebeu 12 equipes.
Após algumas horas no mar, as
lanchas retornaram ao hangar Darke
de Mattos para a pesagem dos peixes
embarcados. A equipe Borda Fishing,
do comandante Rogério Borda, levou
o título do campeonato com a maior
pontuação, em segundo lugar ficou a
Três Mosqueteiros, comandada por
Pedro Tinoco e a Fish Finder, de Diego
Santiago, completou o pódio.
Ao total, 121 peças entre dourados e sailfishes foram conquistadas.
O pescador Rafael Janot, da lancha
Alhambrinha, conseguiu a mais pesada: um dourado de 13 kg. Após a pesagem houve a tradicional e animada
confraternização entre os participantes
nos arredores hangar.

Borda Fishing equipe campeã - Joelton da Silva (marinheiro), Paulo Souza, Maurício Boynard, Alex
(marinheiro), Sandro Lahmann e o Comandante Rogério Borda

Três Mosqueteiros equipe vice-campeã - Evandro Soares, João Victor Zarur,
Pedro Tinoco (Comandante) e Reinaldo Silva

Data

01 a 09
15

Fish finder equipe terceira colocada - Frederico Rabelo, Gustavo Goldner, Cleber
Júnior e o Comandante Diego Santiago

PESCA - FEVEREIRO 2020

Torneio

Cabo Frio Marlin Invitational
Torneio de Encerramento

Local

Cabo Frio
ICRJ

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

Social &

7

CONSELHEIROS CONFRATERNIZAM
EM NOITE DE MÚSICA E COQUETEL
Os Conselheiros do ICRJ se reuniram no último
dia 12 de dezembro, no Salão Nobre, para celebrar mais
um ano de dedicação no tradicional Coquetel do Conselho Deliberativo. O órgão compõe-se de Conselheiros
Natos, Eleitos e Consultores com poderes normativos e
decisórios perante o clube.
Os integrantes e convidados foram recepcionados
pela Mesa Diretora composta pelo Presidente Hélio Lyra

de Aquino Júnior, o Vice-Presidente Carlos Eduardo Wright Domingues e os Secretários Victor Vocos de Oliveira
Camargo e Evandro Soares. A Comodoria também prestigiou o evento em sua formação completa.
Na ocasião, todos puderam degustar os aperitivos produzidos pelo restaurante, além de curtir um ótimo
show de música ao vivo que fechou o ano de 2019 com
chave de ouro.

Contra-Comodoro José Roberto Braile, Secretário do Conselho Victor Vocos, Presidente do Conselho Hélio Lyra de Aquino Júnior, Comodoro Vicente Arruda,
Vice-Presidente do Conselho Carlos Eduardo Wright Domingues e Vice-Comodoro
João Batista Cursino de Moura.

Conselheiros Liege Soares de Melo e Julius Haupt Buchenrode, Secretário do Conselho Evandro Soares com a esposa Ana Paula e filha Maria Clara, Presidente do
Conselho Hélio Lyra de Aquino Júnior com esposa Juliana e Contra-Comodoro
José Roberto Braile

Conselheiro Gunther Sérgio Muller e sua esposa Maria Lúcia, conselheira Lélia Winckler, Doraci Ramos, Fátima Varela, Menandro Barroso e Conselheiro
Armando Serra.

Conselheiros Samuel Ruben Israel, Peter Dirk Siemsen, Harry Adler e Moysés Fuks
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CHEGADA DO PAPAI NOEL
E MUITA DIVERSÃO NA
FESTA DE NATAL INFANTIL
A tradicional chegada do Papai Noel aconteceu no último dia 15 de dezembro no Circo Popeye. O bom velhinho não foi a única atração para
as crianças e famílias que compareceram ao evento.
A festa, que teve também recreação, oficinas,
brinquedos, pula-pula e piscina de bolinhas, se estendeu ao Cais dos Namorados e Cais da Bandeira
com passeios de Dingue e Pesca de Cais oferecendo
diversas opções de entretenimento aos pequenos,
além da oportunidade de realizar a clássica foto
com o Papai Noel no trono.

Social &
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RÉVEILLON 2020: GRANDE FESTA
RECEBE O ANO DO CENTENÁRIO
A festa de Réveillon do clube
foi um sucesso! O salão 470, Star e
Ponto de Encontro foram tomados
por um público animado que escolheu o ICRJ como cenário para receber o ano novo.
A noite da passagem de ano
teve como atração principal o DJ André Werneck, que agitou a pista de

dança. A Cass Eventos, de Giovanna
e Rossana Cassano, foi responsável
pela produção e decoração da festa.
Os espaços foram ornamentados com
muito brilho, balões dourados e painéis decorativos com palavras de bons
votos e logo comemorativa do centenário do clube. O grande letreiro
“2020” iluminado com luzes de led

foi o local favorito dos convidados
que desejavam registrar uma boa foto.
O evento foi “all inclusive”,
com uma farta ceia e bebidas incluídas
no ingresso. O grande diferencial da
noite foi o espaço kids montado no salão Marlin Azul, que proporcionou entretenimento e brincadeiras às crianças
e tranquilidade aos pais e responsáveis.
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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.

Fevereiro
1

Tributos - Cris Gomes e Marcos Collin em tributo à Marisa
Monte e MPB. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

6

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

11

Música no Museu - Cláudia Ramos e Victor Ribeiro em Canções e Histórias da Bossa Nova. No Centro Cultural, às 20h.

14

Música nos Coqueiros com bloco de Carnaval.
No Cais da Bandeira, às 20h.

16

Bailinho de Carnaval Infantil.
No Cirquinho Popeye, das 9h às 13h.

20

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

RECREAÇÃO INFANTIL

Social &

A FESTA DO
CENTENÁRIO

A venda dos ingressos para a festa
de aniversário do clube, que acontecerá
em 28 de março com DJ e show do Jorge Ben Jor, estão em ritmo acelerado! O
setor vermelho está esgotado e os demais
estão terminando.
Ainda dá tempo de participar!
Compre o seu ingresso com parcelamento em até duas vezes na Gerência Social.
Mais informações através do telefone
(21) 3223-7210 -Ramais 2232 / 2120. A
classificação etária do evento é 13 anos e
o traje esporte fino.
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NEPTUNUS ENCERRA CALENDÁRIO
DE REGATAS EM 2019
A 25ª edição da Neptunus
foi sediada pelo ICRJ no dia 15 de
dezembro. A regata, que foi a última
do extenso calendário da Vela do clube com mais de 70 competições em
2019, recebeu mais de 100 velejadores em 22 barcos das classes ORC,
IRC e BRA RGS.
A disputa aconteceu em um
domingo ensolarado com ventos de
quadrante sueste, entre 10 e 12 nós,
que possibilitou uma boa velejada no
percurso de 16 mn com largada na
Escola Naval, montagem na Ilha do
Pai, boia em Copacabana e retorno à
Escola Naval.
O Sorsa III, comandado
por Celso Quintela, foi o fita azul e
conquistou a primeira colocação no
tempo corrigido da classe ORC. O
segundo lugar ficou com o Duma, de
Haakon Lorentzen. Ambos representantes do ICRJ. O terceiro lugar foi
de Rocket Power, do CNC, comandado por Luíz Augusto Lopes de Castro.
Na IRC, o pódio foi todo
do ICRJ com Carro Chefe, de João
Cláudio Basílio Pereira de Souza, em
primeiro lugar; Esculacho, do comandante Walcles Osório, em segundo; e Tangará II, comandado por Lars
Grael, em terceiro.
Na BRA RGS, teve dobradinha para o ICRJ com Dorf, de Roberto Schnarndorf, campeão e Lelia
W, de Lelia Winckler, vice-campeão.
A equipe do Kameha Meha (PIC),
comandada por Átila Bohm, foi a terceira colocada.
A Regata Neptunus é uma
homenagem a Sergio Mirsky, grande
atleta que velejou em várias edições

no barco Neptunus durante 60 anos
por várias regatas nacionais e internacionais. Mirsky foi um dos precursores do crescimento da vela nacional
na década de 70 e 80 com o maior

número de fitas azuis do país. O encerramento do evento aconteceu com
a cerimônia de premiação e confraternização entre os participantes e convidados no Salão Nobre.

Carro Chefe - campeão na IRC

Dorf campeão da BRA RGS

Sorsa III - fita azul e campeão na classe ORC

Esculacho - 2º lugar na IRC

Duma vice-campeão na ORC

Tripulação do Lélia W, barco vice-campeão na BRA
RGS, com o Contra-Comodoro José Roberto Braile
que entregou a premiação

Tangará II - 3º lugar na IRC

Representantes do Kameha Meha 3º lugar BRA RGS

O

Vela &
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ICRJ CONQUISTA O TÍTULO DE MELHOR
CLUBE NO BRASILEIRO DE LASER RADIAL
O 27º Campeonato Brasileiro de Laser Radial
aconteceu em Brasília entre os dias 4 e 10 de janeiro. Ao
total, 90 barcos participaram da disputa em sete regatas
realizadas no Lago Paranoá.
O ICRJ foi representado por 12 velejadores da
Flotilha BL1, que teve um ótimo desempenho na competição. Conquistaram o pódio: Gabriela Kidd – 3 ª colocada geral e vice-campeã feminina; Gabriel Konigsfeld (Oikos) - 5° lugar geral e 2° lugar sub-19; Mariana Mirow e
Crespo - 12° lugar geral, 3° feminino e 1° lugar sub-17
feminino; Christina Frediani - 1° lugar Master feminino;
e Luiz Evangelista - 3° lugar Grand Master.
O Iate Clube do Rio de Janeiro foi o clube camICRJ clube campeão; YCSA (SP) vice-campeão; ICLI (PR) terceiro colocado
peão entre os 21 clubes inscritos de 10 estados diferentes
O evento foi organizado pelo Iate Clube de Brasília
(Distrito Federal, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes, da Confederação Brasileira de Vela e da Federação Náutica de Brasília.
Santa Catarina e São Paulo).

NOVAS MEDALHAS E BRINDES
A Vela do ICRJ preparou
uma novidade para o ano do centenário: novas medalhas e brindes serão utilizados nas competições. As
premiações terão a marca comemorativa dos 100 anos e os brindes terão
correlação com o tema “sustentabilidade”, como o copo reutilizável que
diminuirá o uso de descartáveis nas
confraternizações após as regatas.
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ICRJ É O MELHOR DO BRAS

Lucas Freitas sagrou-se Campeão Brasileiro, Joana Gonçalves Campeã Br
e a Zé Carioca conquistou o título de melhor flotilha no Campeonato Br
O 48º Campeonato Brasileiro da Classe
Optimist aconteceu entre os dias 04 e 14 de janeiro
em Porto Alegre (RS) e contou com a participação
de 142 velejadores de todo o Brasil. O ICRJ esteve
presente com a maior flotilha - 33 velejadores - mostrando a importância da vela de base para o clube.
Sob boas condições de vento sul com média
de 12 nós, Lucas Freitas (ICRJ/CBC) velejou muito bem e conquistou por antecipação, na penúltima
regata, um dos títulos mais cobiçados e importantes
da vela brasileira que é o de Campeão Brasileiro da
Classe Optimist.
A disputa pelo título da categoria feminina
foi até a última regata entre as velejadoras do ICRJ
Joana Gonçalves e Julia Carreirão. Por apenas um
ponto de diferença, Joana Gonçalves sagrou-se campeã feminina e quarto lugar na classificação geral,
enquanto Julia Carreirão ficou com o vice-campeonato e a quinta colocação na classificação geral. O
resultado das atletas mais o resultado do Lucas contribuiu para a conquista do título de melhor flotilha
do Brasil à Zé Carioca.
Lucas Freitas, Campeão Brasileiro

Floti

Vela &
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RASIL NA CLASSE OPTIMIST

peã Brasileira na categoria feminina
ato Brasileiro de Optimist

eiro

Fotos: Fabiano Benedetti

Outros velejadores do ICRJ conquistaram pódios
nas categorias: Mirim Feminino - Lais Passos campeã; Sophia Osthoff vice-campeã; e Lara Passos 4ª colocada; e no
Mirim Masculino Zion Brandão foi o 5º colocado.
Os 19 primeiros colocados da competição foram classificados para o Campeonato Sul-Americano,
que acontecerá em Mar Del Plata na Argentina, do dia
21 a 28 de março. Do ICRJ foram classificados: Lucas,
Joana, Julia e Newton Passos (16º colocado).
Vale ressaltar que antes do Campeonato Brasileiro foi realizada a Copa Brasil de Estreantes (4 a 6 de
janeiro), evento destinado aos iniciantes na classe Optimist. A FZC esteve presente com 14 jovens velejadores
que tiveram a oportunidade de estrear em um evento
com 90 velejadores de vários locais do Brasil.
O 48º Campeonato Brasileiro da classe Optimist / Campeonato Brasileiro Interclubes foi organizado pelo clube Veleiros do Sul com o apoio do Comitê
Brasileiro de Clubes (CBC), da Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e da Associação Brasileira da Classe
Optimist (OPTIBRA).

Joana Gonçalves, Campeã Brasileira na categoria feminina

Flotilha Zé Carioca, a melhor flotilha do Brasil

Classificação Geral - Lucas freitas em primeiro lugar, Joana Gonçalves em quarto e
Julia Carreirão na quinta colocação
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TAÇA GÊMEOS DO MAR RECEBE ÍCONES DA CLASSE SNIPE
Nos dias 11 e 12 de janeiro, foi realizada no clube
a segunda edição da Taça Gêmeos do Mar em homenagem
à Axel e Erik Schmidt, os únicos tricampeões mundiais da
classe Snipe. O evento, que em 2019 foi vencido por João
Bulhões e Fernando Gioia, contou com ventos fortes e a
participação de 15 barcos.
Com 3 vitórias em 4 regatas, a dupla campeã foi
Nicholas Pellicano Grael (sobrinho-neto dos homenageados) e o proeiro João Pedro Moreira, representando o
ICRJ e a Marinha do Brasil. Em segundo lugar ficou a dupla Breno Bianchi e Flavio Castro, seguidos por Malcolm
Scofield e Gustavo Baiano, ambos do ICRJ.
Na premiação, o troféu transitório foi entregue
por Moema Schmidt, viúva de Axel Schmidt. O evento
também contou com a prestígio de ícones da classe Snipe
como Paulo Santos, Ivan Pimentel, Lars Grael, Roberto
Pellicano (campeão do Hemisfério na proa do Axel), Juliana Duque (Bronze no Pan e campeã mundial feminina),
Henrique Haddad (atual campeão mundial de Snipe) e
Bibi Juetz, que na ocasião foi homenageada e entrou para
o hall da fama da classe.

BRILHANTE
TRAJETÓRIA
NA VELA

Lars Grael, sobrinho dos homenageados e Moema Schmidt, viúva de Axel
Schmidt, entregando o troféu aos campeões Nicholas Pellicano Grael, filho
de Lars, e João Pedro Moreira

Axel e Erik Schmidt foram os primeiros campeões mundiais do Brasil em esportes individuais e campeões mundiais de Snipe nos anos 61, 63 e 65. Até hoje são
os únicos tricampeões mundiais da classe. Além disso,
colecionaram diversas conquistas em campeonatos nacionais e continentais nos anos 60 e 70.
Os gêmeos do mar também foram medalhistas
de ouro e prata nos jogos Pan-americanos na classe Lightning e participaram de duas edições dos Jogos Olímpicos (classe Star em 1968 e Soling em 1972).
Os irmãos também foram responsáveis pela formação dos sobrinhos Torben e Lars Grael no esporte e em
2019 os foram eleitos para o hall da fama da classe Snipe.

VELA - FEVEREIRO 2020

Data
08 a 09
08
08
09
09
15 a 16
29 e 01

Regata
Copa HPE 30
Regata Buenos Aires - Rio

Classes
HPE
Oceano

Regata Darke de Mattos

Star

Regata 6 Horas da Baia de Guanabara

Snipe

Regata José Soares

Star

Copa Verão (1ª etapa Copa ICRJ)

J24, J70, HPE 25 e Ranger 22
Star, Snipe, Finn, Laser (Std., Rad. e 4.7),
OPEN (Std., Rad. e 4.7), 29er e 420

Copa Verão (1ª etapa Copa ICRJ)

Eleições 2020 &
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ELEIÇÕES PARA CONSELHO
DELIBERATIVO 2020/2024
As próximas eleições para conselheiros efetivos e suplentes acontecerão em
10 de março de 2020. Confira todos os trâmites do processo eleitoral:

Calendário Eleitoral 2020
Divulgação do Edital de Convocação para Assembléia Geral.

25 de janeiro
(Sábado)

Divulgar as normas que devem ser observadas durante a Eleição, dando conhecimento ao Quadro Social e Conselho Deliberativo.
Divulgar as nomeações da Comissão Eleitoral, dando conhecimento ao Quadro Social e Conselho Deliberativo.
Abertura do prazo para inscrição de candidatos.

19 de fevereiro
(Quarta-feira)

29 de fevereiro
(Sábado)

Indicação do Presidente da Assembléia Geral, Vice-Presidente e Secretário, que compõem a Mesa Diretora da Assembléia Geral.
Encerramento do prazo para inscrição de candidatos até as 18h.
Publicação do Edital de Convocação em jornal de grande circulação.

10 de março

Eleição da metade dos Membros efetivos do Conselho Deliberativo e os respectivos suplentes.

24 de março

Encerramento das inscrições dos Candidatos à Mesa do Conselho, Comissões e Comodoria, até as 18h.

30 de março

Eleição para Mesa do Conselho, Comissões e Comodoria.

(Terça-feira)
(Terça-feira)

(Segunda-feira)
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NORMAS GERAIS PARA A ELEIÇÃO
DE 2020 QUADRIÊNIO 2020 / 2024
mandatos, poderão se candidatar nesta
eleição ( 2020 ) desde que assinem um
TERMO DE RENÚNCIA ao restan1.1. Qualquer Sócio-Proprietário ou te do mandato, no memento da inscriSócia-Proprietária que desejar concor- ção de sua candidatura;
rer, como candidato(a) à eleição, deverá atender às normas preconizadas no 2.6. Os candidatos são agrupados em
Regimento Complementar da Assem- lista única nos setores, com um mínibléia Geral ( RECAG ). As inscrições mo de 15 candidatos, por setor:
estarão abertas na Secretaria do Conse- a. Vela;
lho Deliberativo ( CD ) a partir de 25 b. Pesca e Caça Submarina;
de janeiro de 2020, mediante o pre- c. Embarcação;
enchimento de formulário padroni- d. Social.
zado e opção de participação em uma
das quatro listas referentes aos setores: 2.7. Os candidatos somente poderão
Vela, Pesca e Caça Submarina, Embar- se inscrever em um único setor de sua
cações e Social;
livre escolha;
1. - DOS CANDIDATOS E DAS
INSCRIÇÕES

enchida, respondidas todas as questões
formuladas, e, devolvida à Secretaria
do Conselho no menor prazo possível.
Após a devolução, as afirmações oferecidas serão apreciadas pela Secretaria
do Clube em até 48 ( quarenta e oito
) horas, em seguida pela Comissão
Eleitoral e, depois de aprovadas o(a)
candidato(a) será convidado(a) a assinar o livro do setor pretendido denominado de Registro de Sócios-Proprietários Candidatos a Conselheiros
- artigo 4º, parágrafo 4º, incisos IV, V,
e VI do Regimento Complementar da
Assembleia Geral;

3.3. A assinatura no Livro oficializa e
cristaliza a candidatura, tornando invi1.2. Em 19 de fevereiro de 2020, às 2.8. Para os setores Vela, Pesca e Caça ável, a partir daí, a mudança de setor;
18:00 horas, encerram-se as respecti- Submarina comprovar vinculação aos
vas inscrições;
respectivos esportes, seja como prati- 3.4. A Comissão Eleitoral não aprovacante ou ex-praticante, comprovado rá as fichas quando;
2. - CONDIÇÕES PARA
pelo currículo apresentado e, preferenADMISSÃO DO(A) SÓCIO(A)
cialmente, representem ou tenham re- 3.4.1. houver sido assinalado mais de
COMO CANDIDATO(A)
presentado o Clube em competições; um setor pretendido;
Art. 4 ( quatro ) RECAG
2.9. Para o setor Embarcações, ser pos- 3.4.2 forem apresentadas fichas dife2.1. Ser maior de 21 anos de idade;
suidor de embarcação com propulsão rentes, sob títulos diferentes para um(a)
a motor, ou de motor auxiliar de, no mesmo(a) Sócio(a)-Proprietário(a);
2.2. Tenha, pelo menos, oito anos de mínimo 21 ( vinte e um ) pés de comintegração ininterrupta, na data da primento, com registro válido no Clu- 3.4.3. houver falsidade nas informaeleição, como Sócio(a)-Proprietário(a), be e na Autoridade Marítima.
ções apresentadas;
inclusive como Postulante;
3. - PROCEDIMENTOS
3.4.4. não se comprovar a vinculação
2.3. Estar quite com suas obrigações RELACIONADOS COM A
esportiva apontada;
financeiras com o Clube;
CANDIDATURA
3.4.5. for oferecida embarcação aquém
2.4 Não estar submetido a qualquer 3.1. O número adotado para a iden- das características restritivas especificaprocesso, no momento da inscrição, seja tificação do(a) candidato(a) é o cor- das no RECAG ( Art. 4º. Inciso VI ).
como autor ou réu envolvendo o ICRJ; respondente ao seu título de Sócio(a)-Proprietário(a);
4. - OBSERVAÇÕES
2.5. Os Conselheiros efetivos e suplentes, que estejam na metade de seus 3.2. A ficha de inscrição deverá ser pre- 4.1. Aos candidatos dos Setores Vela,
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Pesca e Caça Submarina destaca-se a
necessidade de anexar às suas fichas
um currículo sumário a permitir à
Secretaria a verificação de sua vinculação ao esporte. A falta de anexação
do currículo pressupõe a inexistência
de vinculação, obrigando à Comissão
Eleitoral a não aprovar a respectiva
ficha. Justifica-se a falta de currículo
no caso de o(a) candidato(a), sendo
Conselheiro(a), pretender a reeleição
( art. 4º , parágrafo 3º, do RECAG );
4.2. Aos candidatos do setor Embarcações pede-se especial atenção à pergunta sobre os dados da embarcação para
atender ao RECAG, bem assim à apresentação da documentação pertinente;
4.3. Será aceita a inscrição de mais de
um candidato oferecendo vinculação
a uma mesma embarcação desde que
sejam sócios na propriedade e que a
mesma esteja registrada em seus respectivos nomes no Clube;

sejam feitas com antecedência para
efeito de permitir ao eleitor elaborar
sua “cola” ou “lembrete” para agilizar
a votação. Para conforto e discrição, a
lista deverá ser montada em tamanho
físico que permita ser portada no bolso;
5.4. Na tela do aparelho existente na
cabine de votação, o eleitor digitará
os quatro algarismos correspondentes ao título de seu candidato em até
cinco deles por setor. Destaque-se que
os zeros precedentes na numeração de
alguns títulos escolhidos com numeração inferior a 1.000 (um mil), também
deverão ser preenchidos ou digitados.
Exemplo: 00AB ( zero zero e o numero do titulo ) e não simplesmente
o número do titulo com um, dois ou
três algarismos);

5.5. Caso o eleitor pretenda votar em
determinado setor em número inferior
de candidatos do que aqueles cinco
permitidos, poderá fazê-lo digitando o
algarismo 9 ( nove ) nos espaços dispo4.4. Os Candidatos somente pode- níveis na tela e pressionando ENTER,
rão realizar propaganda eleitoral após proporcionando à máquina saltar imeaprovação de seu nome pela Comissão diatamente para o setor seguinte, ou,
Eleitoral.
caso a escolha já esteja no setor social,
a votação será encerrada;
5. - PROCEDIMENTOS NA
VOTAÇÃO
5.6. Feita a digitação dos algarismos
referentes ao título do candidato, apa5.1. Em 19 de fevereiro de 2020 – recerá na tela da máquina uma foto e
quarta-feira às 18:00 horas, encerra-se os dados do candidato escolhido. Caso
o prazo para formalização das inscri- seja o desejado pelo eleitor, deverá ser
ções dos candidatos;
pressionada a tecla ENTER para confirmação;
5.2. Encerrado o prazo para inscrição
dos candidatos, será remetida ao Qua- 5.7. Não sendo o candidato desejado
dro Social uma lista completa dos can- aquele que aparece na tela, o eleitor
didatos, separados por Setor, contendo pressionará a tela DEL que lhe devola numeração sequenciada dos títulos a verá a tela original para nova digitação;
eles referentes, seus nomes e apelidos
pelos quais pretendam ser conhecidos; 5.8. O Clube disponibilizará previamente funcionários e máquinas de
5.3. Recomenda-se que as escolhas dos votação para treinamento dos eleitores
candidatos pelos Sócios-Proprietários que o desejarem;
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5.9. Durante a eleição, funcionários
do Clube estarão disponíveis para auxiliar o eleitor em suas dúvidas;
5.10. Os associados eleitores, portadores de deficiências físicas a afetar a
locomoção, a visão, etc., a critério da
Mesa Diretora da Assembleia Geral,
serão recebidos na Mesa de Atendimento Especial sendo depois encaminhados à cabine de votação, por uma
via especial;
5.11. Somente terá direito de votar
o(a) Sócio(a)-Proprietário(a) que estiver quite com o Clube. Serão disponibilizados, na entrada dos eleitores,
funcionários da Tesouraria do Clube a
permitir a quitação de eventual débito;
5.12. Comprovada a quitação com o
Clube, o eleitor receberá uma chave
eletrônica a permitir operar a máquina
de votação em uma das cabines, apenas uma vez;
5.13. Os resultados da apuração dos
votos serão apresentados imediatamente, após o encerramento da votação em telas apropriadas no próprio
Salão Marlin Azul, na Varanda e na
Internet no site do Clube;
5.14. A votação será realizada no dia
10 de março de 2020 - terça-feira, sob
a direção de Mesa Diretora da Assembleia Geral, especial e previamente designada pela Presidência do Conselho
Deliberativo, constituída de Presidente, Vice-Presidente e Secretario.
Rio de Janeiro,
08 de janeiro de 2020.
Hélio Lyra de Aquino Junior
Presidente do Conselho Deliberativo
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TURMA DO BILHAR REALIZA NOITE
DE CHURRASCO E PREMIAÇÃO
No dia 17 de dezembro,
aconteceu a entrega da premiação
anual aos jogadores de bilhar no Bar
dos Pinguins. Os troféus entregues
foram referentes aos torneios disputados no clube ao longo de 2019.
Na ocasião, sócios e convidados confraternizaram apreciando um
saboroso churrasco ao som do conjunto Orquestra de Rua. Os premiados na classificação geral foram: Ouro
– 1º lugar Peter King, que também
levou o prêmio de maior tacada da
categoria – 86 pontos, 2º Fernando
Gioia e 3º João Gabriel Zarur; Prata
– 1º João Martins, 2º Armando Serra
– maior tacada com 42 pontos – e 3º
Eliseu Soares.
Entre as duplas, o pódio ficou:
1º lugar Leonardo Alvares e Dorys
Daher; 2º Roberto Zarur e Vicente
Arruda; 3º Peter King e Leiva Miranda
Zanelli, João Gabriel Zarur e Danilo
Scharffenberg. No ranking feminino,
Dorys Daher foi a campeã (a jogadora
também levou o prêmio “revelação”),
Ana Beatriz do Valle foi vice-campeã
e as terceiras colocadas foram as irmãs
Edna e Leda Nogueira.
No Six Red houve mais uma
vitória de Peter King, o vice-campeão
foi João Martins e os terceiros colocados foram Roberto Zarur e Luis Sergio
Almeida. Peter King e Evandro Soares
ficaram em terceiro lugar no Handicap (o primeiro e segundo lugar da
categoria ainda serão disputados entre
Alberto Quintaes e Roberto Zarur).
A turma do Bilhar do ICRJ
encerrou o ano com chave de ouro.
As competições de 2020 começarão
entre março e abril. Participe!

Geral classe ouro - João Gabriel 3º lugar, Peter
King 1º lugar e Fernando Gioia 2º lugar

Geral classe prata - Armando Serra 3º lugar, Joáo
Martins 1º lugar e Eliseu Soares 2º lugar

Torneio de Duplas - 1º lugar Dorys Daher e
Leonardo Alvares

Torneio de Duplas - 2º lugar Roberto Zarur e Comodoro
Vicente Arruda recebem premio de João Gabriel Zarur

Feminino - Doris Daher, 1º lugar e revelação do
ano recebe premiação de Julius Haupt

Maiores Tacadas - Peter King pela classe Ouro e
Armando Serra na classe Prata

Bilhar &
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ORQUESTRA DE RUA SE APRESENTA
NA CONFRATERNIZAÇÃO DO BILHAR
A Orquestra de Rua fez uma linda apresentação
na festa de encerramento do Bilhar. O grupo nasceu há
dois anos nas favelas do Rio de Janeiro, quando quatro
jovens músicos tiveram a iniciativa de criar um projeto
social para dar às crianças a oportunidade de aprender
a tocar instrumentos clássicos.
O quarteto se apresentou no ICRJ com o apoio
da sócia Cristina Haupt Buchenrode, que também é
madrinha do projeto. Os artistas, que tocam nas ruas
com o objetivo de combinar ritmos contemporâneos e
O próximo objetivo dos músicos é realizar um ininstrumentos clássicos tornando a música mais acessí- tercâmbio cultural na Alemanha e para isso eles contam com
vel a todos, já ganhou visibilidade internacional estam- a ajuda de pessoas na internet para custear as passagens da
pando a capa do jornal americano New York Times.
viagem.

ICRJ SEDIA 37º CAMPEONATO
BRASILEIRO DE SNOOKER

O salão Marlin Azul recebeu entre os dias 9 e 12 de
janeiro, o 37º Campeonato Brasileiro de Snooker. Jogadores de todo o Brasil, sócios e convidados estiveram presentes no evento.
Os campeões foram Igor Figueiredo, que conquistou o seu 14º título brasileiro, e na categoria feminina
quem levou o título pela terceira vez na carreira foi Nicolly
Christo. O ICRJ teve como representantes na competição
Peter King e Tadeu Nobres.
O campeonato foi realizado pela FSBERJ, com supervisão da CCBS e apoio do ICRJ e Sinucas Jocari.

O Assessor de Bilhar do ICRJ Roberto Zarur, no meio, com o jogador Tadeu
Nobres que representou o clube na competição

Premiação

Peter King, grande jogador do ICRJ, também participou do campeonato
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TÊNIS PREMIA
OS MELHORES
DO TORNEIO
DE SIMPLES

No segundo semestre de 2019 aconteceu mais um
Torneio de Simples do Tênis do ICRJ. A competição foi realizada durante os meses de setembro a dezembro, conforme
a agenda dos 86 participantes. Os homens foram divididos
em 08 categorias distintas: Open, Open-2, A, A-2, B, B-2
Seniors Open e Seniors A. Já as mulheres foram divididas nas
categorias Feminina Open e A.
Após a definição dos resultados, a Comodoria promoveu uma bela festa de confraternização entre os participantes com a entrega dos troféus aos campeões e vice-campeões de cada categoria, além do sorteio de brindes oferecidos
pelas lojas Skipper Planet of Champions e camisetas oferecidas pelo tenista Rogério Lucena. O evento aconteceu em 12
de dezembro de 2019 no salão Marlin Azul.
A galeria dos campeões nas diversas categorias abrangeu os seguintes tenistas: Open masculino: Rodolfo Fraenkel; Open feminino: Goretti Monarcha; Masculino Open2: Claudio Mello; Masculino A: Pedro Henrique Pereira de
Souza; Feminina A : Milena Rozenbrah; Seniors Open: Rogerio Lucena; Seniors A: Carlos Leão; Masculino A-2: Carlos
Leão; Masculino B: final ainda a ser jogada entre Claudio
Pires X Celso Hygino; Masculino B-2: Jochem Kern.
Foram Vice-campeões: Open Masculino: Petar Vrcibradic; Open Feminino: Angela Valverde; Masculino Open2: Leonardo Alvares; Feminino A: Carla Caracas; Masculino
A: Guilherme Duque; Seniors Open: Alexandre Abreu; Seniors A: Fernando Milman; Masculino A-2: Fernando Almeida; Masculino B-2: João Pedro Briggs.
Segundo o Assessor de Tênis, Julius Haupt, o número de inscritos cresce a cada ano, inclusive com jogadores que
chegam de outros esportes (vela, pesca e sinuca, por exemplo). “Hoje já temos mais 120 jogadores no nosso cadastro.
Isso se deve ao trabalho que temos feito há três anos, onde
promovemos dois campeonatos anuais: Duplas e Simples.
Os entusiastas vão se animando a participar e divulgando o
Tênis no clube, o que consequentemente aumenta a adesão
tanto nos torneios quanto nas aulas regulares do esporte”,
afirmou Haupt.

Ângela Valverde vice-campeã e Goretti Monarcha campeã na categoria
Open Feminina

Rodolfo Fraenkel e Petar Vrcibradic campeão e vice-campeão na categoria
Open Masculina

Premiação no Salão Marlin Azul

Troféus da premiação de 2019

EDN FORMA TURMA 93
DE NATAÇÃO INFANTIL

No dia 14 dezembro de 2019
foi a vez dos alunos da natação infantil
da EDN, formados na turma 93, receberem os seus certificados. O Diretor
Washington Bianchi, os professores
Gabriel Vasconcellos e Nathalia Esteves, os familiares dos alunos e colaboradores da EDN estiveram no evento
que foi realizado no salão Marlin Azul.
A turma dos 108 nadadores
com até 14 anos de idade concluiu o
curso de natação nos níveis básico, intermediário e avançado. Além da cerimônia de formatura, houve uma ótima
palestra sobre prevenção de acidentes
na piscina ministrada pelo Professor
Gabriel e a apresentação de um vídeo
com os melhores momentos das aulas.
O delicioso cachorro-quente
que já virou tradição nas confraternizações também não ficou de fora! Foi
um belo encerramento de ano letivo
para a escola de desportos náuticos do
clube.

CURSOS DA EDN
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS CURSOS DE
VELA QUE TERÃO INÍCIO EM MARÇO
- Optimist (de terça-feira a domingo na parte da manhã e
tarde - mínimo de 5 alunos);
- Laser/Dingue (de terça-feira a domingo na parte da manhã e tarde - mínimo de 3 alunos).
- Curso de Oceano: FAST23 Nível I – dias: 28, 29/03 e
04, 05/04. 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)
- Terça, quarta ou quinta-feira - 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 6
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 no Espaço Pinguim
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.

Fotos de Rachel Lira

EDN &
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Cinema &

PROGRAMAÇÃO* DE FEVEREIRO

Sextas e sábados às 19h30. Domingos às 17h.
*Sujeita a alterações
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).

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.

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.

“O filme é uma primorosa reconstituição de época. Figurinos, fotografia e direção de arte são espetaculares”.

“É, ainda hoje, um filme poderoso pró-mulher, e
avançado para a época. Em 1960, indicado 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.
“Uma reflexão sobre o que é coragem: ela não se
revela logo, ela desponta em cada escolha que se
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).

PAGANINI – O VIOLINISTA DO DIABO
DIA: 07/02/20
SEXTA-FEIRA
ELENCO: David Garrett
(II), Joely Richardson,
Jared Harris, 2013 (ALE/
ITA/Áustria), 122 min,
Biografia/Drama Musical,
16 (anos).
Início do século XIX. Niccolò Paganini é um
virtuoso e polêmico violinista. Sedutor e envolvido em vários escândalos, ele é famoso em
toda Europa, com exceção de Londres. Mas
essa situação está prestes a mudar. Estrela da
música internacional, David Garrett, dá vida
a Paganini.
“É a juventude de Garrett e seu incrível talento
que trazem emoção, energia, modernidade e admiração a este filme - da mesma forma que encanta seu público durante seus concertos esgotados
em todo o mundo”.
A RAINHA
DIA: 08/02/20
SÁBADO
ELENCO: Helen Mirren,
James Cromwell, Alex
Jennings, 2006 (FRA/
Reino Unido/ITA), 99
min, Drama Histórico/
Biografia, Livre.
Após a morte da princesa Diana em um acidente de carro, a rainha da Grã-Bretanha Elizabeth II e o primeiro-ministro Tony Blair se
esforçam para chegar a um acordo sobre como

a família real deve responder publicamente à
tragédia. Em meio a tudo há que se administrar a privacidade dos nobres e a demanda pública por um externo show de luto.
“Vencedor do Oscar, do Bafta e do Globo de Ouro
de melhor atriz em 2007 para Helen Mirren”.
PETS 2 – A VIDA SECRETA DOS BICHOS
– Programação Infantil
DIA: 09/02/20
DOMINGO
ELENCO: Danton
Mello, Garcia Júnior,
Tiago Abravanel, 2019
(EUA), 86 min, Animação/Comédia, Livre.
Nova York. A vida de Max e Duke muda
bastante quando sua dona tem um filho. De
início eles não gostam do menino, que rouba toda a atenção da mãe - mas aos poucos se
rendem ao bebê: Max se torna um superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma
coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias fora, os cachorros pensam
no descanso – mas enfrentam uma realidade
completamente diferente.
“É um filme fofo e engraçado”.
BASTARDOS
INGLÓRIOS
DIA: 14/02/20
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Brad Pitt,
Mélanie Laurent, Christoph Waltz, 2009 (EUA/
ALE), 153 min, Guerra,
18 (anos).
Durante a Segunda Guerra Mundial, na França, um grupo de judeus americanos conhecidos como “Bastardos” espalha o terror entre o
Terceiro Reich. Ao mesmo tempo, Shosanna,
uma judia que fugiu dos nazistas, planeja vingança num evento em seu próprio cinema,
onde se reunirão os líderes do partido.
“Vencedor do Oscar, do Globo de Ouro e do Bafta em 2010. Mais uma obra prima do diretor
Quentin Tarantino”.

Cinema &
RETORNO A
HOWARD’S END
DIA: 15/02/20
SÁBADO
ELENCO: Emma
Thompson , Anthony
Hopkins , Vanessa Redgrave , Helena Bonham
Carter, 1992 (Reino Unido), 142 min, Drama, 14
(anos).
Baseado no livro de E.M. Forster. No centro
da história o relacionamento que duas irmãs
de classe média e que vivem de herança, travam com a família de Henry Wilcox, um rico
comerciante. Quando a mulher de Henry
morre, ele pede Margaret em casamento e as
duas famílias passam a não mais se entender.
“Vencedor de 3 Oscars, do Globo de Ouro e 2
Baftas em 1993”.
AQUELE QUE SABE
VIVER – A PEDIDOS
DIA: 16/02/20
DOMINGO
ELENCO: Vittorio
Gassman , Jean-Louis
Trintignant , Catherine
Spaak, 1962 (ITA),
105 min, Comédia, 14
(anos).
No verão de 1962, Bruno, um playboy quarentão, leva Roberto, tímido estudante de
Direito, para uma viagem de dois dias pelas
estradas de Roma e da Toscana – tempo em
que experimentam uma série de aventuras e
desventuras, com um desfecho surpreendente.
“Ganhou o Oscar Italiano em 1963 de melhor
ator para Vittorio Gassman”.

Nos dias 21, 22 e 23 não haverá
sessão de cinema por conta do
Carnaval que será em 26/02/20.
DA TERRA NASCEM
OS HOMENS
REVIVAL
DIA: 28/02/20
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 mostrada neste western de alto nível dirigido por
William Wyler, com forte elenco, trilha sonora
e fotografia excepcionais.
“Oscar e Globo de Ouro em 1958 de melhor ator
coadjuvante para Burl Ives, como um dos severos
patriarcas”.
CAMINHANDO
NAS NUVENS
DIA: 29/02/20
SÁBADO
ELENCO: Keanu
Reeves, Aitana Sánchez-Gijón, Anthony Quinn,
1995 (EUA), 102 min,
Romance, 12 (anos).
Fim da Segunda Guerra l: o soldado Paul
Sutton faz planos de formar uma família e
se estabelecer num lugar tranquilo. No trem,
conversa com Victoria Aragon, garota solteira
desesperada: sabe que seu pai jamais aceitará
sua gravidez. Paul se compadece da situação da
moça, e propõe fingirem que são casados até
o nascimento do bebê. Porém a proximidade
acaba despertando a paixão e mudando a vida
de ambos para sempre.
“Grandioso! Uma história romântica com fotografia maravilhosa que você vai adorar! ”
AS CONFISSÕES DE
SCHMIDT
DIA: 01/03/20
DOMINGO
ELENCO: Jack Nicholson, Kathy Bates, Hope
Davis, 2002 (EUA), 125
min, Comédia Dramática, 12 (anos).
Schmidt teve uma vida pacata e segura, trabalhando como vendedor de seguros. Agora,
aposentado, se prepara para viajar em direção
ao casamento da filha - uma jornada que, em
si, vai ser mais reveladora sobre si mesmo do
que tudo o que viveu até ali.
“Um honesto retrato sobre a aposentadoria. Vencedor de 2 Globos de Ouro em 2003, sendo o de
melhor ator para o genial Jack Nicholson”.
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Iate News &

PREFEITURA DE CABO FRIO SOLICITA APOIO DA
SUBSEDE PARA DESENVOLVER TURISMO NÁUTICO
No mês de janeiro, o Secretário Municipal de Turismo Paulo Cotias visitou a subsede
do ICRJ em Cabo Frio, em nome da Secretaria
Municipal de Turismo, para uma reunião sobre a
futura parceria entre o clube e a Secretaria.
O Secretário enviou um ofício ao Comodoro manifestando o interesse na união das entidades, alegando que Cabo Frio tem um potencial
turístico consolidado e deseja investir mais na
parte marítima da região.
Para tal, a prefeitura quer o apoio do
clube para juntos realizarem eventos náuticos na
cidade. Os projetos estão em discussão e com certeza será uma parceria de sucesso!

O Contra-Comodoro José Roberto Braile, o Assessor Jomar Roscoe e alguns sócios receberam
o Secretário de Turismo Paulo Cotias na subsede de Cabo Frio

A MÁGICA DAS CORES
Créditos ao fotógrafo
No boletim do mês anterior (nº 79 – janeiro 2020), na matéria sobre as velas pintadas
à mão na exposição “A mágica das cores”, não
identificamos o responsável pelas fotos. As belas
imagens são do fotógrafo José Lucas Haddad.

Balanço &
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