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Eleitos os conselheiros
do quadriênio 2020/2024
IMPORTANTE:
comunicado da
Comodoria e do
Conselho sobre
a pandemia de
coronavírus e o
funcionamento
do clube
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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 deste mês, um detalhe do
folder referente ao dia das eleições para o Conselho Deliberativo
2020/2024. As votações aconteceram em 10 de março e movimentaram bastante o clube! Confira os
detalhes do evento mais a listagem
de conselheiros eleitos nesta edição.
Os novos conselheiros já vão usufruir de uma
nova sala. No início de março, as obras de reforma da
sala do Conselho foram concluídas após quatro meses.
A inauguração do espaço aconteceu em uma solenidade conduzida pelos membros da Mesa Diretora do
Conselho na presença da Comodoria, alguns diretores, conselheiros e sócios.
Na parte Social, veja como foram os eventos
carnavalescos. A folia para os adultos aconteceu em
uma edição especial do Música nos Coqueiros e para a
criançada no tradicional bailinho do ICRJ.
Os setores de Vela e Pesca estão em comemoração pelo centenário do clube. A Pesca realizou um
torneio comemorativo de Caça Submarina em uma
etapa e a Vela organizou a Copa Aniversário, prevista inicialmente para acontecer em todos os finais de
semana do mês de março para diversas classes. Até o
fechamento da edição, as classes J24, HPE 25 e Ranger 22 participaram do evento, que também teve os
resultados considerados nas regatas Carlos Alberto de
Brito e José Carlos Laport.
Outro evento realizado também em homenagem aos 100 anos foi a tradicional Buenos Aires – Rio.
A regata oceânica com largada do Yacht Club Argentino e chegada no ICRJ completou a sua 26ª edição que
terminou em uma grande festa na pérgula da piscina.
Fora de sede, alguns velejadores do clube participaram da Bacardi Regata em Miami, nos Estados
Unidos, e conquistaram pódio. Em Santa Catarina, a
Flotilha Zé Carioca mais uma vez foi considerada a
melhor flotilha da competição, dessa vez na Seletiva
de Optimist, onde vários atletas do clube garantiram

as suas vagas em campeonatos importantes. Os campeões brasileiros Lucas Freitas e Joana Gonçalves estão
confirmados no mundial da classe!
Um imprevisto mundial mudou toda a programação do clube. A pandemia de coronavírus (COVID-19) e o estado de emergência em saúde pública
decretado pelas autoridades fez que com a programação social e esportiva do clube sofressem alterações e
cancelamentos a partir de 13 de março por tempo indeterminado. Por tais motivos, o Boletim Iate de abril
contém uma mensagem da Comodoria e do Conselho
Deliberativo sobre o assunto e informações sobre a doença infecto-contagiosa.

Boa leitura

Horários definidos até o fechamento desta edição e
sujeitos a alterações.

5

COMUNICADO
Rio de Janeiro, 18 de março de 2020.
Como é do amplo conhecimento
público, a pandemia causada pelo CORONAVIRUS (SARS-COV-2 ou COVID19) exige providências drásticas visando impedir a propagação da doença
na população. As autoridades nos âmbitos municipal, estadual e federal decretaram estado de emergência em saúde pública, tomando rigorosas providências,
proibindo e indicando a paralização de
atividades coletivas.
Neste sentido, e com o intuito maior
de proteger os sócios e funcionários do
nosso clube, a Comodoria e a Mesa do
Conselho Deliberativo, após examinar
detidamente a situação, inclusive considerando o natural decréscimo da frequência
de pessoas nas dependências da sede, resolveram reduzir as atividades ao mínimo
necessário, fechando completamente a
operação dos restaurantes e bares, sinuca,
salão de jogos, sauna, cinema, academias,
departamentos de vela e pesca por tempo
indeterminado. A festa do 100º aniversário do clube também foi adiada.
Até o fechamento desta edição, foi
instituído o regime de plantão dos serviços essenciais, tais como manutenção,

náutica e administração, que já estava
funcionando majoritariamente em regime de home office, mantendo-se os setores de Recursos Humanos, Financeiro e
Contabilidade em escala reduzida e proibindo o ingresso de convidados. Concessionários adotaram as regras e prestadores de serviços só estão sendo admitidos
nas dependências do clube se expressamente autorizados pela DIRAN e DIRMAN. Em razão das decisões, o boletim
do mês de abril não contém nenhum calendário de atividades, sejam elas sociais
ou esportivas.
As cobranças de taxas de manutenção e demais débitos continuarão a ser
efetivadas por boleto bancário e deverão
ser pagas através das agências bancárias
ou internet.
Como todos os brasileiros, estamos profundamente preocupados com a
situação do mundo, e em especial no nosso país, cabendo-nos nessa hora de crise
sem precedentes nos 100 anos de existência do ICRJ, tomar medidas assegurando
a proteção e o bem-estar de todos. Esperamos que a situação seja breve e com o
mínimo de inconvenientes possível.

COMODORIA E CONSELHO DELIBERATIVO
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CAÇA SUBMARINA DO ICRJ CELEBRA
O 100º ANIVERSÁRIO DO CLUBE
A Diretoria de Pesca e Caça
Submarina do clube realizou, no dia
7 de março, o Torneio 100º Aniversário do ICRJ de Caça Submarina. Ao
total, 14 duplas e 7 equipes/clubes
participaram da disputa que aconteceu na área das Ilhas Tijucas com o
mar muito agitado.
Após cinco horas de competição, os pescadores retornaram ao clube para apuração do resultado. Entre
as duplas, a campeã foi André Consídera e Carlos Boeckh (ICRJ), a dupla
vice-campeã foi Fábio Cruz e Rogério

Pereira (CM). Fernando Farina e Gabriel Barra (ICRJ) ocuparam a terceira colocação.
Entre as equipes, o resultado foi: ICRJ - André, Carlos, Farina
e Gabriel em primeiro lugar; Clube dos Marimbás - Fábio, Rogério,
Maurício e Paulo Júnior em segundo
lugar; Iate Clube Icaraí - Bruno, Leonardo, Mauro e Frederico foram os
terceiros colocados.
A maior peça da competição
foi uma garoupa de 7,8 kg capturada por Fábio Cruz (CM), a segunda

Dilson Carvalho da Divecom, Eliseu Soares Diretor de
Pesca do ICRJ e atletas do clube

Dupla Vice-campeã - Fábio Cruz e Rogério Pereira (CM)

foi um olho de boi de 7,6 kg capturado por Marcelo Moraes (ICRJ) e a
terceira um sargo de beiço de 5,7 kg
pescado Fernando Farina (ICRJ).
Após a apuração, houve confraternização com entrega de brindes e premiação na parte superior da
lanchonete Convés. O evento teve o
apoio da Confederação Brasileira de
Caça Submarina (CBCS), da Federação de Caça Submarina do Estado do
Rio de Janeiro (FCSERJ) e da Divecom.

Dupla Campeã - André Consídera e Carlos Boeckh (ICRJ)

Dupla terceira colocada - Fernando Farina e Gabriel Barra (ICRJ)

A

Conselho &
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CONSELHO DELIBERATIVO
INAUGURA MODERNA SALA

A nova sala do Conselho Deliberativo está pronta!
O espaço ainda é o mesmo no corredor do final da varanda perto das lojas comerciais, mas totalmente reformado
e modernizado após quatro meses de obras (novembro de
2019 a março de 2020).
Em 05 de março, na solenidade conduzida pelos
membros da Mesa Diretora do Conselho, a sala foi ofi-

cialmente inaugurada. O evento contou com a presença
da Comodoria, alguns diretores, conselheiros e sócios.
A sala mantém o nome original do homenageado
Antônio Prado Júnior, Presidente de Honra do Conselho
Deliberativo em 1929. As dependências careciam de importantes reparos e com as melhorias realizadas as reuniões
decisórias do órgão também serão otimizadas.

O Presidente do Conselho Deliberativo desatando o laço da faixa para
apresentar a nova sala

Contra-comodoro José Roberto Braile, Vice-presidente do CD Carlos Eduardo Wright
Domingues, Presidente do CD Hélio Lyra de Aquino Júnior, Comodoro Vicente de
Arruda Filho e o Vice-comodoro João Batista Cursino durante a solenidade

Sala reformada e modernizada

Mesa para uso nas reuniões do Conselho
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ASSOCIADOS ELEGEM CONSELHO
DELIBERATIVO 2020/2024
O dia 10 de março de 2020 foi mais
uma data marcante para o ICRJ. Mais de 630
sócios proprietários compareceram ao clube
para eleger metade dos integrantes efetivos e
suplentes do Conselho Deliberativo para o
quadriênio 2020/2024.
Pontualmente às 9h, a Mesa Diretora
da Assembleia Geral composta pelos sócios
Marcio Kastrup, Luiz Sérgio de Souza Almeida e Giampaolo Roberto Dario Jorio oficializou o início das votações. O Presidente do
Conselho Hélio Lyra de Aquino Júnior também esteve presente no momento.
As eleições aconteceram de maneira
pacífica e organizada. Uma equipe de funcionários do clube foi selecionada para auxiliar
os eleitores em todas as etapas do processo
de votação. Os associados portadores de deficiências físicas foram recebidos na mesa de
atendimento especial e encaminhados à cabine de votação exclusiva. Ao total, foram 15
cabines equipadas que agilizaram o processo
de votação eletrônica sem filas.
Às 14h24 foi registrado o 300º eleitor, quantidade mínima para a validação dos
votos. Por volta das 20h houve o encerramento das eleições e o ínicio da apuração dos
resultados.
Após alguns minutos, os resultados
foram apresentados em um telão localizado
na parte coberta da varanda e recebidos com
comemoração pelo público de sócios e candidatos que aguardavam ansiosamente. A lista
dos eleitos também foi distribuída impressa
pela equipe de colaboradores do clube.
As próximas etapas do calendário
eleitoral são as eleições dos candidatos à Mesa
do Conselho, Comissões e Comodoria, que
são decididas em votação entre os próprios
conselheiros de acordo com as chapas apresentadas ao presidente do órgão.

Assessor para assuntos de informática da eleição Eduardo Luiz Pareto, Presidente da mesa Diretora da Assembleia Geral para eleição Márcio Kastrup e Comodoro Vicente Arruda

O Presidente do Conselho Deliberativo Hélio Lyra de Aquino Júnior e o Vice-Presidente da mesa
Diretora da Assembleia Geral para eleição Luiz Sérgio de Souza Almeida

Registro do 300º eleitor

Conselho &
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O

Mesas de atendimento por ordem alfabética

15 cabines e com uma equipe de apoio que otimizou todo o processo de votação

Votação 100% eletrônica, segura e com apuração dos resultados em poucos minutos

Cabine exclusiva para portadores de necessidades especiais

A varanda ficou lotada durante todo o dia por sócios e candidatos que ainda
faziam suas campanhas

A espera do resultado no telão
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BUENOS AIRES – RIO

COMEMORA CENTENÁRIO DO ICRJ
A 26ª edição da tradicional
Buenos Aires – Rio iniciou em 08
de fevereiro e terminou no dia 20 do
mesmo mês. A regata oceânica recebeu 21 barcos argentinos da classe
ORC para navegar 1.200 milhas pela
costa sul-americana, largando do Yacht Club Argentino até o Iate Clube
do Rio de Janeiro. Organizada pelo
ICRJ com a parceria do YCA, a competição existe há 47 anos, sendo considerada a mais antiga do continente.
O veleiro Fortuna III (Marinha Argentina) foi o primeiro a cruzar a linha de chegada em 14 de fevereiro, conquistando o título de Fita
Azul. Ao longo da semana, mais 18
barcos chegaram e 4 não concluíram
a prova por diferentes motivos. O
Mercenario 4, de Martín Nacarato,
foi o vencedor da categoria Formula
ORC Internacional e na classificação geral da classe ORC pelo tempo
corrigido. As categorias ORC Club,
Crucero e Dobles também estebeleceram os seus rankings.
No dia 20 de fevereiro, na
pérgula da piscina, foi realizada uma
cerimônia de premiação muito animada para celebrar mais uma Buenos
Aires – Rio, dessa vez em comemoração ao centenário do ICRJ.
Além das premiações individuais e por equipes, houve diversos
momentos de homenagem aos 100
anos de existência do ICRJ feita pelos
representantes do YCA e tripulantes
da equipe campeã. A cerimônia virou
uma grande festa com muita música
e confraternização entre brasileiros e
argentinos.

Confraternização entre brasileiros e argentinos

O Contra-comodoro recebendo homenagem pelo
centenário do ICRJ

Equipe Mercenario 4 – a grande campeã

Comandante Martín Nacarato também homenageou
o ICRJ em nome da tripulação do Mercenario 4

Mesa de troféus

Muita alegria e dança ao som de samba e ritmos brasileiros

Vela &
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Copa Verão inicia Copa ICRJ
com 60 barcos participantes
Começou a Copa ICRJ 2020!
A Copa Verão, primeira etapa da
Copa ICRJ, aconteceu nos dias 15 e
16 de fevereiro para as classes Ranger
22, J24 e HPE 25, já nos dias 29 de
fevereiro e 1º de março recebeu as
classes Snipe, Laser, Laser Radial, Laser 4.7, Laser Radial Open e 420.
Na primeira semana, 21 barcos participaram de quatro regatas
barla-sota em dias de condições climáticas perfeitas para velejar. Os resultados foram: Ranger 22 –1ºlugar
equipe Catraio (ICRJ); 2º lugar Barão Vermelho (ICJG); 3º lugar Hook
(ICRJ).
Na J24, o barco Eurus (ICB)
foi o primeiro colocado, o Sunset
(ICRJ) foi o vice-campeão e o Maracanã (GVEN) ficou na terceira colocação. Na HPE 25, o Tchuri (ICRJ)
foi o campeão, o ThreeMusketeers
(ICRJ) vice e o Allena (ICRJ/GVEN/
MB) terceiro colocado.

Na segunda semana, 39 barcos estiveram na raia. No sábado foram realizadas duas regatas barla-sota
com ventos bem rondados que fizeram a CR deslocar a raia para mais
perto da Praia do Flamengo na segunda regata. No domingo, as más condições impossibilitaram a montagem
da raia fazendo com que a CR, após
duas horas de RECON em terra, cancelasse as regatas previstas para o dia.
A Snipe foi a classe que mais
recebeu barcos: 17 no total. A dupla Nicholas Pellicano Grael e Fabio
Horta (ICRJ/MB) foi a campeã, Paulo Santos e Thiago Sangineto (ICRJ)
ficaram em segundo lugar e Humberto Cardoso de Carvalho e Raphael
Chalhub (ICRJ/CC) em terceiro.
Na Laser, o pódio foi duplo
para o ICRJ com Gabriel Medeiros
Konigsfeld em primeiro lugar e Nelson
Alencastro em segundo. O terceiro lugar
ficou com Ricardo José Chegar do ICB.

Na Laser Radial, Lucas Farina
(ICRJ) foi o campeão, Rafael Simões
Gomes (CNC/GVEN) segundo colocado e Luiz Evangelista (ICRJ)
terceiro. Na Laser 4.7, os velejadores
Bernardo Martins, Pedro Henrique
Pionne e Erick Silva Lopes, todos do
ICRJ, compuseram o pódio na respectiva ordem.
Na Open Radial, Christina
Frediani (ICRJ) foi a vencedora,
Samuel Damazio (GVEN) e Emanoel Wallace (GVEN) completaram o pódio na devida ordem. Na
420, a dupla Caio Lopes Nogueira e Pedro Brum Cotrim sagrou-se campeã, Felipe Toledo Werwie
e Stefano Motta Geronimificaram
na segunda colocação enquanto Rubem Neto e Felipe Berardo
ocuparam o terceiro lugar, todos
representantes do ICRJ. A próxima etapa da Copa ICRJ é a Copa
Outono que será agendada em breve.
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COPA ANIVERSÁRIO ABRE
CALENDÁRIO DE MARÇO

A primeira etapa foi válida também para as regatas Carlos Alberto de Brito e José Carlos Laport
A Copa Aniversário é uma
grande competiçao para comemorar
os 100 anos do ICRJ. Programada
para acontecer durante todos os finais
de semana do mês de março, a regata
comemorativa teve início nos dias 7
e 8 para 30 equipes das classes J24,
HPE 25 e Ranger 22.
Foram realizadas três regatas em dois dias de ótimas condições
climáticas. No sábado, os resultados
foram válidos também para a regata
Carlos Alberto de Brito, já no dia seguinte a primeira regata do dia valeu
para a José Carlos Laport.
Na classe J24, o barco Sunset
(ICRJ/GVREFOMM), comandado por Newton Passos, foi o grande
campeão das três competições. O

Maracanã (GVEN), do comandante Achylles, ficou em terceiro lugar
na regata José Carlos Laport e foi o
vice-campeão da Copa Aniversário e
da Carlos Alberto de Brito. O Tchau
Mandona (ICRJ), de Antônio Motta, ocupou o segundo lugar da Carlos
Laport.
Na HPE 25, Copa Aniversário e José Carlos Laport tiveram os
mesmos resultados com Take Ashauer
(ICRJ), comandado por Marcos
Ashauer, em primeiro lugar, Carioca
Fiote (ICRJ), do comandante Roberto Martins, em segundo lugar e 14
Bis (ICRJ), de Eduardo Almeida, em
terceiro. Na regata Carlos Alberto de
Brito a única diferença no pódio foi o
Pânico (RYC), comandado por Wag-

ner Rodrigues, na segunda colocação.
Na Ranger 22, a equipe do
Catraio (ICRJ), liderada por Luiz
Beckman, foi a vencedora das competições. O barco Hook (ICRJ), de
Alexandre Haddad, foi o segundo
colocado da Copa Aniversário e da
Carlos Laport. O Vagal (PCSF) foi
o vice-campeão da Carlos de Brito
e o Meia Noite II Alcova (ICJG), de
Eduardo Mendes, ocupou a terceira
coloção de três regatas citadas.
A Copa Aniversário, que teria continuidade para outras classes
nas três semanas seguintes, foi adiada
devido ao cancelamento dos eventos
sociais e esportivos no clube durante
a pandemia de coronavírus. As novas
datas serão divulgadas em breve.

RUMO AO MUNDIAL DA CLASSE OPTIMIST
A Seletiva de Optimist 2020
aconteceu entre os dias 3 e 7 de março no Iate Clube de Santa Catarina.
Os integrantes da Flotilha Zé Carioca tiveram um ótimo desempenho
na competição e alguns garantiram
vagas nos principais campeonatos da
classe.
A disputa aconteceu entre
151 atletas de diversos estados do
Brasil e considerou também a pontuação do Campeonato Brasileiro realizado em janeiro. Nossos velejadores
classificados são:
Mundial (Garda, Itália, de 1 a 11 de
julho) - 1º e 2 º lugar na seletiva, os

campeões brasileiros Lucas Freitas e
Joana Gonçalves;
Europeu (Tallinn, Estônia, de 22 a 29
de junho) – 9 º lugar Julia Carreirão;
Asiático (Trincomalee, Sri Lanka, de
6 a 13 de junho) - 12º lugar Newton
Passos e 16ª lugar Gabriela Berlinsky;
Norte-Americano (Cancun, México,
de 11 a 18 de outubro) - 31º lugar
Helena Victorio.
Com os resultados, a FZC
também conquistou o título de melhor
flotilha da seletiva. Parabéns a todos!

Os campeões brasileiros Joana Gonçalves e Lucas
Freitas comemorando a classificação para o Mundial

Vela / EDN &
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PÓDIO PARA O CURSOS
ICRJ EM MIAMI DA EDN
A tripulação do Three Musketeers, sob o comando de Alberto Guarischi, conquistou o vice-campeonato na sua categoria disputando a Bacardi
Cup Invitational Regatta, evento da classe Star realizado do dia 3 a 9 de março, no Coral Reef Yacht Clube,
em Miami, nos Estados Unidos. O nosso velejador Henry
Boening, o Maguila, também
conquistou o 2º lugar da sua
categoria como proeiro de
Augie Diaz (EUA). É o ICRJ
marcando presença nos eventos internacionais de vela.

- Curso de Oceano: FAST23
Nível I – Monte sua turma com no
mínimo 3 e máximo de 4 alunos e
venha navegar!
INICIAÇÃO NÁUTICA:
Forme sua turma na escola e venha
fazer parte do berço da Vela.
Fundamental (3 a 6 anos) - Inscrições abertas (Turma: 14h30 às
16h30 com máximo de 5 alunos).
Fundamental (3 a 6 anos) Quarta-feira Em andamento com vagas
disponíveis - Turma: 9h às 11h
NAVEGAÇÃO:
Motonauta; Arrais Amador; Mestre Amador; Capitão Amador;
Previsão do Tempo; GPS.
PISCINA:
Inscrições abertas para Natação
Infantil nos turnos manhã e tarde
de terça a sexta-feira – Idade: 6
meses a 6 anos. Professora Nathalia
Esteves e Professor Gabriel Vasconcellos.

Equipe Three Musketeers (ICRJ-BRA)

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
Prática de Yoga no Espaço Pinguim
Mente Sã – Corpo São.
Com aulas quartas e sextas-feiras, o
Yoga é uma ótima opção para quem
procura uma atividade física que
trabalhe com o corpo todo.

Henry Boening (ICRJ-BRA) e Augie Diaz (EUA)
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BAILINHO LOTA CIRCO POPEYE

No último domingo antes do carnaval, dia 16 de
fevereiro, das 9h às 13h, aconteceu mais uma edição do
bailinho infantil do ICRJ. A folia lotou o Circo Popeye
batendo recorde de público em relação aos últimos anos.
A Pik Eventos esteve presente promovendo recreações, oficinas e brincadeiras para crianças e adultos. Paixão da garotada, os brinquedos infláveis como pula-pula
e escorrega gigante não faltaram.

Para os amantes do mar, houve passeios em barcos
da classe Dingue promovidos pela EDN e monitoria de
pesca de cais com os especialistas da pesca do clube. A
demanda da pescaria foi tanta que a atividade foi estendida em uma hora após o término previsto para que todos
pudessem participar.
Com muita música, diversão e entretenimento
para os mais diversos gostos, o evento foi um sucesso!
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Os adultos também entraram nas brincadeiras

Escorrega gigante e inflável – um dos preferidos da garotada

Confete e serpentina para todos os lados

O Circo Popeye virou uma grande pista de dança

Pesca de cais e passeios de Dingue mantiveram a tradição náutica dos eventos
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MÚSICA NOS COQUEIROS
AGITA PRÉ-CARNAVAL
O pré-carnaval do ICRJ foi muito animado! O tradicional “Música nos Coqueiros”, evento já conhecido no
clube que sempre acontece no Cais da Bandeira, foi realizado no dia 23 de janeiro em ritmo de carnaval.
O grupo Groove da Gema agitou o público desde a
sua entrada triunfal, desfilando a partir do cais próximo ao
salão nobre até a tenda da festa. O vocalista ainda improvi-

sou um concurso para eleger a “musa do carnaval” entre as
senhoras presentes, em meio a muito samba e marchinhas
interpretadas pelos artistas da banda.
Após a apresentação, a música continuou com o DJ
Cappelli, que manteve o alto astral dos sócios e convidados. O
menu com saborosos petiscos e drinks selecionados especialmente para o evento ficou por conta da equipe do restaurante.

Animação, dança, fantasias e adereços marcaram a noite

DJ Cappelli comandando o som

Bateria e muito samba com Groove da Gema

Que tal fazer uma reunião seguida de um19
passeio de barco pela Baía de Guanabara?
Faça sua reunião
próximo dos mais
belos cartões
postais
de nossa cidade!

Salas de reuniões no ICRJ
Sistema de coworking para sócios
Locações por períodos/diárias
ICRJ - hangar 1 - loja 11

* G r at u i d
ade no per
íodo de
1h30m par
a a 1ª loca
ção.
( Vá l i d o a t
é 30/04/20
20)

ICRJ - hangar 1 - loja 11
(21) 97116-9142
@starofficecoworking
/starofficecoworking

