Comodoria é reeleita
para biênio 2020/2022
www.icrj.com.br | Boletim - Agosto 2020 | nº 86

3
Sumário

Comodoria

Menu especial e recreação celebram Dia dos Pais .................5

COMODORO
Vicente Arruda Filho

Comodoria é reeleita na 390ª reunião do Conselho

VICE-COMODORO
João Batista P. Cursino de Moura

Deliberativo.......................................................................6

CONTRA-COMODORO
José Roberto Braile

Calendário de regatas é retomado com Estadual de Laser ..... 8

Mesa do Conselho

Classe Optimist homenageia centenário na Taça Comodoro ...... 9

PRESIDENTE
Helio Lyra de Aquino Junior

Staristas disputam a tradicional Regata Ninotchka...........10

VICE-PRESIDENTE
Carlos Eduardo Wright Domingues

Calendário da Vela ........................................................... 10

1º SECRETÁRIO
Evandro Soares

Dobradinha para o ICRJ no Leste Brasileiro de Snipe .....11

2º SECRETÁRIO
Ricardo Manderbach Albuquerque Mayer

Monotipos competem na Taça Rei Olav ............................12

COMISSÃO DE ÉTICA
EFETIVOS
Euclides Duncan Janot de Matos
Sérgio Goretkin
Eduardo Souto de Oliveira

Economia inteligente: piscina é reformada para conter
vazamentos e recebe sistema de reúso de água ..................13
Novidade: restaurante montado na pérgula da piscina faz
sucesso ..............................................................................14
Ilha de Palmas renovada ....................................................15
Ponto de recarga para carros elétricos é instalado no ICRJ ....16

Divulgação
GERENTE DE COMUNICAÇÃO
José Benicá
DESIGNER
Tiago Pereira
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
Emily Teodosio
ESTAGIÁRIO DE COMUNICAÇÃO
Arllyn Mello
ACERVO CULTURAL
Mônica Muniz

FOTÓGRAFOS
Cláudio Macedo
Daniel Teixeira
Paulo Sérgio dos Anjos
Paulo Vitor
Ricardo Pereira
Rodrigo Nabuco
FOTO DE CAPA:
Paulo Sérgio dos Anjos

SUPLENTES
Luiz Eduardo Pereira de Lucena
Eduardo Pereira Nastasi
Delta Madureira Filho
COMISSÃO MISTA
EFETIVOS
Lélia Winckler Noethen Monti - Vela
Edson Luís Dias Tikerpe- Pesca
Ildemar Pinto Nunes - Lancha
Claudio Dutra de Aboim - Social
SUPLENTES
Victor Vocos de Oliveira Camargo- Vela
Marcelo Garcia da Fonseca - Pesca
Giampaolo Roberto D. Jorio - Lancha
Eurico Soares - Social
CONSELHO FISCAL
EFETIVOS
Luiz Carlos Bulhões C. da F. Filho
Antonio Bali
Antonio Andre Capper
SUPLENTES
Edmundo Souto Oliveira
Roni Argalji
João Gonçalves de Souza Junior

4

Fique por dentro...

N

a capa deste mês, um registro
da posse da Comodoria formada pelos Senhores Vicente Ferreira de Arruda Coelho Filho,
João Batista Porto Cursino de
Moura e José Roberto Braile, respectivamente Comodoro, Vice-Comodoro e Contra-Comodoro do Iate
Clube do Rio de Janeiro, reeleitos para o biênio
2020/2022 em 30 de julho de 2020. A ocasião
aconteceu na 390ª Reunião do Conselho Deliberativo, onde houve também a eleição da Mesa Diretora do Conselho, Comissão Mista, Comissão de
Ética e Conselho Fiscal.
Em meados de julho, o calendário de regatas
do clube foi retomado. Para o retorno das competições acontecer com máxima segurança devido à
pandemia, o ICRJ criou um plano com recomendações aos atletas e determinações das autoridades,
além de estabelecer regras como somente a liberação de pequenas embarcações, proibição de aglomeração em terra e cerimônia de premiação simplificada respeitando o distanciamento.
Dentro do novo formato das competições,
foi sediado o Campeonato Estadual de Laser, a Taça

Comodoro para a classe Optimist, Regata Ninotchka para os staristas, o Leste Brasileiro de Snipe
e a Taça Rei Olav para monotipos, entre os dias
18 de julho e 16 de agosto. O público presente e
os velejadores, muitos de outros estados brasileiros,
foram éticos e compreensivos, cumprindo todas as
determinações do plano de retomada de regatas e
garantindo o sucesso dos eventos.
Na parte social, a novidade é que os serviços
do Restaurante Star estão funcionando na pérgula
da piscina. A decisão acertada evita aglomerações e
oferece segurança em ambiente aberto com distanciamento demarcado.
O restaurante na pérgula, inclusive, foi o local escolhido por muitos sócios no Dia dos Pais para
degustar o menu especial elaborado para a data.
Também houve animação infantil no parquinho,
seguindo protocolos, para divertir pais e filhos.
No mês de agosto, as melhorias nas propriedades do ICRJ continuaram conforme o mês
anterior. Veja nesta edição como foi a reforma da
piscina da sede e todas as otimizações na subsede da
Ilha de Palmas.

Boa leitura

5
Social &
MENU ESPECIAL E RECREAÇÃO
CELEBRAM DIA DOS PAIS

O Dia dos Pais não passou em branco no ICRJ.
Com os serviços do restaurante Star funcionando na pérgula da piscina, não foi difícil oferecer um domingo especial e seguro aos sócios e familiares presentes.
O menu selecionado para a data ofertou pratos saborosos como paleta de cordeiro, arroz cremoso de haddock, lagosta ao champanhe, carnes na brasa e sobremesas.
Além disso, uma carta de vinhos foi elaborada especialmente para a ocasião.
A empresa Pik, especializada em animação infantil, realizou um evento no parquinho em novo formato,
onde pais e filhos puderam brincar com objetos higienizados, confeccionar presentes com material individual e
participar de atividades recreativas sem aglomeração, mas
com alegria e interação à distância.

Pais e filhas participando das atividades

Domingo ensolarado com almoço à beira da piscina

Muitos sócios prestigiaram o evento

Profissionais da Pik Eventos coordenaram recreação infantil com segurança e
sem aglomeração

Distanciamento entre participantes
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COMODORIA É REELEITA NA 390ª

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
No último dia 30 de julho, foi realizada a 390ª
reunião do Conselho Deliberativo do ICRJ. O evento
aconteceu para que os conselheiros pudessem discutir
os assuntos em pauta e eleger os componentes da Mesa
Diretora do Conselho, Comissão Mista, Comissão de
Ética, Conselho Fiscal e Comodoria durante o biênio
2020/2022.
Em virtude da pandemia de Covid-19, foi
aberta a possibilidade de voto por meio de cédula física
do dia 28 de julho até três horas antes do evento, para
aqueles que assim quisessem, com depósito em urna
disponibilizada na portaria social sob o controle de
um funcionário. Com todas as medidas de segurança
possíveis, a reunião começou às 19h na pérgula da
piscina.
Na ocasião, a Comodoria expôs sobre as
operações do clube e, além da eleição dos membros
do próximo mandato, houve a apreciação da prestação
de contas de 2019 até o momento atual, votação do
balanço e proposta orçamentária para o ano seguinte.
O Comodoro Vicente Arruda Filho ressaltou
durante o seu pronunciamento: “eu gostaria de
agradecer, mais uma vez, ao apoio, assim, irrestrito,
que eu tive da Mesa do Conselho, dos senhores
Conselheiros, dos associados aqui, que nos tratam com
muito respeito, com muito carinho. E eu, se reeleito

for, pretendo continuar nessa linha e conduzir o nosso
clube a um porto cada vez mais seguro.”
Após aprovadas as contas sem objeções do
Conselho Fiscal, terminada as votações dos conselheiros
presentes, apurados os resultados e dada as boas-vindas
aos novos conselheiros, deu-se a abertura da cerimônia
de posse da Comodoria.
A Comodoria atual foi reeleita com 68
votos positivos e 5 abstenções. Compareceram os
senhores Vicente Ferreira de Arruda Coelho Filho,
João Batista Porto Cursino de Moura e José Roberto
Braile, respectivamente Comodoro, Vice-Comodoro e
Contra-Comodoro do Iate Clube do Rio de Janeiro,
para o biênio 2020/2022, os quais, após prestarem
o compromisso regimental, foram empossados pelo
Senhor Presidente do Conselho Deliberativo Hélio
Lyra de Aquino Júnior.

Vice-comodoro João Batista Porto Cursino de Moura; Comodoro Vicente Ferreira
de Arruda Coelho Filho e Contra-comodoro José Roberto Braile
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Conselho Deliberativo &

Demais eleitos:
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo
Presidente
Hélio Lyra de Aquino Júnior
Vice-presidente
Carlos Eduardo Wright Domingues
1º Secretário
Evandro Soares
2º Secretário
Ricardo Manderbach Albuquerque Mayer
Sim 69 | Abstenção 4

Comissões do Conselho Deliberativo

Vice-comodoro João Batista Porto Cursino de Moura; Vice-presidente do Consellho Deliberativo Carlos
Eduardo Wright Domingues; Presidente do Conselho Deliberativo Hélio Lyra de Aquino Júnior; Comodoro
Vicente Ferreira de Arruda Coelho Filho; Contra-comodoro José Roberto Braile; e o 1º Secretário do Conselho Deliberativo Evandro Soares

Comissão de Ética
Efetivos
Euclides Duncan Janot de Matos, Sérgio
Goretkin, Eduardo Souto de Oliveira
Suplentes
Luiz Eduardo Pereira de Lucena, Eduardo
Pereira Nastasi, Delta Madureira Filho
Comissão Mista
Efetivo
Vela
Lélia Winckler Noethen Monti
Pesca
Edson Luís Dias Tikerpe
Embarcação
Ildemar Pinto Nunes
Social
Claudio Dutra de Aboim
Suplentes
Vela
Victor Vocos de Oliveira Camargo
Pesca
Marcelo Garcia da Fonseca
Embarcação
Giampaolo Roberto Dario Jorio
Social
Eurico Soares
Conselho Fiscal
Presidente
Luis Carlos Bulhões da Fonseca
Vice-presidente
Antonio Bali
1º Secretário
Antônio André Capper
Suplentes
Edmundo Souto Oliveira, Roni Argalji, João
Gonçalves de Souza Junior
Sim 66 | Abstenção 6
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CALENDÁRIO DE REGATAS É RETOMADO

COM ESTADUAL DE LASER
de embarcações de uso individual,
proibição de aglomeração em terra e
cerimônia de premiação simplificada
respeitando o distanciamento.
Todas as classes disputaram
8 regatas. Na Radial, 28 velejadores
competiram e o pódio foi todo do
ICRJ com Gustavo Abdulklech em
1º lugar, Lucas Farina em 2º e Gabriella Kidd em 3º.
Na Standard, entre 17 velejadores, os primeiros colocados foram
Gabriel Konigsfeld, Sérgio Goretkin
Filho e Renato Cunha, nesta ordem,
com os três representando o ICRJ.

Na 4.7 também participaram
17 atletas. O ICRJ conquistou pódio
duplo com Nina Borges em 1º lugar e
Julia Carreirão em 3º, o vice-campeonato ficou com Luísa Gandolpho do
CNP.
Apesar das restrições, os dias
do Estadual de Laser foram muito
gratificantes para os atletas, departamento de Vela do ICRJ e o público
presente, que estavam ansiosos para
o retorno do calendário de regatas e
cumpriram todas as determinações
sem contratempos.

Laser 4.7 - Nina Borges (ICRJ) 1º lugar

Laser Radial - Gustavo Abdulklech (ICRJ) 1º lugar

Laser Standard - Gabriel Konigsfeld (ICRJ) 1º lugar

Laser 4.7 - Luisa Gandolpho (CNP) 2º lugar

Laser Radial - Lucas Farina (ICRJ) 2º lugar

Laser Standard - Sergio Goretkin Filho (ICRJ) 2º lugar

Laser 4.7 - Julia Carreirão (ICRJ) 3º lugar

Laser Radial - Gabriella Kidd (ICRJ) 3º lugar

Laser Standard - Renato Cunha (ICRJ) 3º lugar

Fotos de Fred Hoffmann

Nos dias 18, 19, 25 e 26 de julho, o ICRJ sediou o Campeonato Estadual de Laser para as classes Radial,
Standard e 4.7. A regata, que recebeu
mais de 60 velejadores de diversos clubes, marcou a retomada das atividades
após quatro meses de paralisação devido à pandemia de Covid-19.
Para o retorno das competições acontecer com máxima segurança, o clube criou um plano considerando a publicação da CBVela com
recomendações aos atletas, as determinações das autoridades e determinou regras como somente a liberação

Vela &
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No final de semana seguinte ao Estadual de Laser, dias 01 e 02 de agosto, foi
a vez da classe Optimist voltar à raia. Mais
de 50 jovens velejadores e 7 clubes competiram na Taça Comodoro homenageando
os 100 anos do ICRJ.
Aconteceram três regatas para os
estreantes e quatro para os veteranos. No
sábado os ventos variaram entre a intensidade fraca e forte, já no domingo os ventos foram médios, ambos os dias estavam
ensolarados com condições agradáveis para
velejar.
Entre os veteranos teve dobradinha
para o ICRJ com Lucas Freitas campeão e
Newton Passos vice-campeão, em terceiro
lugar ficou Artur Back do CNC. No Optimist Estreante o pódio foi todo do ICRJ
com Thomas Mendonça em 1º lugar, Luiz
Felipe Claessen em 2º e Rodrigo Casares
na terceira colocação.
Como tradicionalmente acontece
nos eventos da classe, os quartos e quintos colocados entre veteranos e estreantes
também receberam medalhas, assim como
os três primeiros do masculino e feminino
das categorias Mirim, Infantil e Juvenil.
O anúncio dos vencedores foi feito
por vídeo e as medalhas retiradas no setor
de Vela do clube, evitando assim possíveis
aglomerações. Todos os participantes foram compreensivos e cumpriram as determinações estabelecidas no plano de retomada de regatas.
O próximo desafio da classe é a 33ª
Semana Internacional de Vela do Rio de
Janeiro, entre os dias 05 e 07 de setembro,
evento sediado também pelo ICRJ. Parabéns a todos!

Fotos de Marcus Amaral

CLASSE OPTIMIST
HOMENAGEIA CENTENÁRIO
NA TAÇA COMODORO

Gabriela Berlinsky (ICRJ) - 1º lugar Feminino Veterano

Lucas Freitas (ICRJ) - Campeão Veterano

Newton Passos (ICRJ) - Vice-campeão Veterano
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STARISTAS DISPUTAM
A TRADICIONAL
REGATA NINOTCHKA

A clássica Regata Ninotchka
teve um gosto especial esse ano. Realizada no dia 8 de agosto, foi a primeira competição da classe Star no
ICRJ após 5 meses da suspensão das
atividades devido à pandemia.
Seguindo todos os protocolos de segurança, a regata de percurso
aconteceu para 12 barcos em um sábado ensolarado. Os renomados Lars
Grael e Henry “Maguila” Boening
foram os campeões representando o
ICRJ, em seguida ficou a dupla Carlos Dohnert e Gustavo Kunze (primeiros colocados na boia do Posto 6),
também do ICRJ, o terceiro lugar foi
ocupado por Admar Gonzaga e seu
proeiro, dupla do ICB/DF.
Não houve aglomeração e
confraternização no hangar após a regata como de costume, porém a satisfação dos staristas em voltarem à Baía
de Guanabara foi muito notável.

Lars Grael e Henry ‘Maguila’ Boening, vencedores da Regata Ninotchka

VELA - SETEMBRO 2020

Data

Regata

Classes

19 e 20

33ª Semana Internacional de Vela do Rio de
Janeiro
Taça Alberto Ravazzano

Olímpicas, Pan-americanas, Juventude,
OPEN e Optimist
Star

19 e 20

Torneio Jorge Bruder

Finn

19 e 20

6ª Taça Leopoldo Geyer

Veleiros Clássicos

19 a 20
26 e 27/09 e
03 e 04/10
26 e 27/09 e
03 e 04/10

Taça Ivan Pimentel

Snipe

Campeonato Estadual

HPE 25

Campeonato Estadual

Optimist

05, 06 e 07

Foto: Reprodução / Instagram

Vela &
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DOBRADINHA PARA O ICRJ NO
LESTE BRASILEIRO DE SNIPE

O Leste Brasileiro de Snipe
2020 aconteceu entre os dias 14 e 16
de agosto. Excepcionalmente neste
ano, o campeonato não aconteceu na
subsede do ICRJ em Cabo Frio, mas
na sede do clube seguindo as regras de
distanciamento determinadas no aviso
de regatas.
O evento teve a participação
de um grande número de velejadores
(35 barcos), inclusive de outros estados
(SP, DF e BA). Na sexta feira, primeiro dia, foram realizadas duas regatas a
partir das 13h, com ventos médios e
disputas acirradas.
No sábado, a programação iniciou mais cedo, pois a previsão do tempo indicava que o vento do quadrante
Nordeste sopraria até às 13h, porém o
sopro cessou antes do previsto não permitindo a conclusão da regata iniciada.
Momentos depois, o vento rondou várias vezes até firmar em um forte Sudoeste com rajadas alcançando 30 nós,
intensidade acima da permitida pelas
regras da classe Snipe, portanto a Comissão de Regata determinou o cancelamento dos percursos naquele dia.
No domingo, apesar do mau
tempo, as condições de vento proporcionaram a realização de duas boas regatas, que validaram a taça somadas às
regatas do primeiro dia.
O pódio teve dobradinha dos
velejadores da Flotilha 159 do ICRJ
com a dupla Nicholas Pellicano Grael
e Fábio Horta (ICRJ/MB) campeã, e o
Campeão Mundial da Classe Henrique
Haddad com o proeiro Bernardo Assis
em segundo lugar. A terceira colocação
foi de Mario Sérgio de Jesus e Matheus
Gonçalves (EVI/MB).

Fotos de Fred Hoffmann
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Os campeões Nicholas Pellicano Grael e Fábio Horta (ICRJ MB)

Henrique Haddad e Bernardo Assis (ICRJ) - 2º lugar

Mario Sergio de Jesus Júnior e Matheus Gonçalves (EVI / MB) - 3º lugar
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MONOTIPOS
COMPETEM

NA TAÇA
REI OLAV

A Taça Rei Olav foi realizada nos dias 15 e 16 de agosto para as classes de barcos individuais e de duplas - ILCA/
LASER (Std., Radial e 4.7),
Dingue, 420, Snipe e Star. Nesta edição, os veleiros de oceano
ficaram de fora devido às restrições geradas pela pandemia.
Ao total, participaram
97 monotipos em regatas muito concorridas – destaque para
a classe Snipe que levou 38 barcos à raia. O primeiro dia foi de
muito trabalho para a CR com
regatas anuladas pela instabilidade do vento, já no segundo
a programação seguiu bem e as
súmulas foram definidas.
Ao lado, os melhores colocados entre as classes participantes.

Vela &
1º
2º
3º

420
Stefano M. Geronimi e Pietro M. Geronimi
Pedro Muricy e Diogo Petersen
Guido Hirth e Felipe Berardo

ICRJ
ICRJ
ICRJ

1º
2º
3º

ILCA Standard
Philipp Grochtmann
Gustavo Nascimento
Gabriel königsfeld

VDS
ICRJ
ICRJ

1º
2º
3º

ILCA Radial
Lucas Farina
Bernardo Martins
Marina Erthal R. Gama

ICRJ
ICRJ
CNC

1º
2º
3º

ILCA 4.7
Victoria Freitas Lopes de Castro
Paula Vianna
Eduardo Gutierrez de Faria

CNC
ICRJ
ICRJ

1º
2º
3º

Snipe
João Siemsen e Leonardo Motta
Nick Pellicano Grael e Fábio Horta
Helio Lyra de Aquino Jr. e Dante Bianchi

ICRJ
ICRJ / MB
ICRJ

1º
2º
3º

Star
Lars Grael e Pedro Trouche
John King e Fernando Ilha
Admar Gonzaga Neto e Manuel Ignacio Bunge

ICRJ
ICRJ
ICB - DF

1º
2º
3º

Dingue
Ricardo Werneck e Bruna
André Martins e Dávila Kess
João Schott e Helio olindo R. Di Giacomo

ICRJ
Holos
CNC

Iate News &
ECONOMIA INTELIGENTE:
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Piscina é reformada para conter vazamentos
e recebe sistema de reúso de água

A piscina foi reformada durante o fechamento do clube no período da pandemia. A obra durou
alguns meses e resolveu problemas de
vazamentos, assim como possibilitou
mais economia de água através de novas tubulações.
Os azulejos internos receberam novos rejuntes, uma nova tubulação com sistema de reaproveitamento
da água foi instalada, a tubulação de
água quente foi rebaixada (em torno
de 90 cm), as antigas luminárias que
não funcionavam foram retiradas e as
grelhas das bordas foram substituídas
por novas para garantir ainda mais
uma limpeza prática do local e evitar
acidentes.
Em 4 de agosto, a piscina retornou ao seu funcionamento normal
com seus serviços otimizados, evitando qualquer prejuízo financeiro
ao clube por desperdício de água. A
piscina infantil mantém-se apta para
uso, sem necessidade de reformas,
com limpeza em dia.
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NOVIDADE: RESTAURANTE MONTADO
NA PÉRGULA DA PISCINA FAZ SUCESSO
Os serviços do restaurante Star estão funcionando na pérgula da piscina por tempo indeterminado. A
alternativa em ambiente aberto, confortável e seguro,
oferece tranquilidade aos associados durante a pandemia.
No local, além do menu já conhecido, algumas
novidades surgiram como as opções de carnes na brasa
com acompanhamentos em alguns finais de semana. O
espaço é amplo e toda a equipe de atendimento trabalha com os devidos equipamentos de proteção para evitar
qualquer forma de contato inseguro.
Vale lembrar que outras opções de alimentação
como o Menu Varanda (para consumo na varanda do
clube) e o Menu Star na sua casa (opções para encomenda e retirada aos finais de semana) continuam.
CONFIRA OS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:
Restaurante Star na pérgula
Terça a domingo das 12h às 18h
Coqueiros e Varanda
Terça a domingo das 12h às 21h
Menu Star na sua casa
Encomendas para retiradas no final de semana
Pedidos a partir de toda terça-feira através
do tel. (21) 3223-7204 ou (21) 99548-4441
e-mail: restaurante@icrj.com.br
Bar da piscina
Terça a domingo das 10h às 17h
Bar temático
Somente atendimento externo de terça à sexta das 15h às
21h, sábados e domingos das 12h às 21h
Convés
Sem expediente às terças e nos demais dias da semana das
12h às 21h.
*Todos os espaços estão sujeitos à lotação conforme determinado no Plano de Reabertura em vigor desde 10 de julho de
2020.
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ILHA DE PALMAS RENOVADA

A bela subsede do ICRJ na
Ilha de Palmas recebeu cuidados especiais nos últimos meses. Local querido por muitos sócios, Palmas está
com pintura nova em todos os espaços, churrasqueira social reformada
com ampliação do ambiente externo,
churrasqueiras móveis restauradas e
novas mesas para uso ao ar livre.
Vale uma visita para conferir
todas as melhorias, mas lembramos
que, devido à pandemia, a ilha está
com acesso limitado, sendo necessária
a reserva prévia na sede do clube ou
através do telefone (21) 3223-7230.

Ponte com manutenção e pintura recentes

Churrasqueira social reformada

A piscina foi o primeiro espaço a ser melhorado com obra concluída em
outubro de 2019

Mesas novas para refeições e encontros ao ar livre

Todos os espaços receberam novas pinturas

Área da churrasqueira ampliada e otimizada
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PONTO DE RECARGA PARA CARROS
ELÉTRICOS É INSTALADO NO ICRJ
Como estratégia para a
eletrificação no Brasil, a empresa
automobilística Audi anunciou a
instalação de 200 pontos de recarga para carros no país e o ICRJ
foi um dos locais selecionados.
O carregador veicular foi
instalado no final do mês de junho no estacionamento social do
clube, próximo ao prédio da Comodoria. A capacidade é de 22
kw, possibilitando o carregamento
da bateria por cerca de três horas.
O aparelho possui ainda
o plug tipo 2, portanto qualquer
carro elétrico, de qualquer marca,
poderá usar a recarga se possuir o
mesmo tipo.

