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Fique por dentro...

N

a capa desta edição, alguns dos
289 alunos que concluíram
seus cursos náuticos na EDN
neste último semestre, com o
Diretor Washington Bianchi
e professores após receberem
seus certificados. A formatura
da Turma 94 aconteceu no último final de semana
de novembro, seguindo protocolos contra a disseminação da Covid-19.
Conforme a tradição, o evento recebeu a
Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais e,
além da entrega dos certificados, durante as cerimônias houve discursos e homenagens aos envolvidos.
Na Vela, campeonatos importantes aconteceram na raia do ICRJ. A classe Star disputou o
título brasileiro junto com a Taça Royal Thames,
com dobradinha no pódio para velejadores do clube em 1º e 2º lugar.

A J24 também realizou o seu Campeonato
Brasileiro com 15 barcos, 6 regatas bem disputadas e pódio duplo para o ICRJ. Já a classe HPE
encerrou 2020 na Copa Primavera, entre 5 equipes da casa.
O último Brasileiro do período foi o da
classe J70, com 12 regatas de alto nível técnico
e equipes bem entrosadas. Por fim, o Estadual de
Optimist que havia sido adiado aconteceu, sagrando a nossa Flotilha Zé Carioca campeã pelo
15º ano consecutivo.
No Corredor da Rainha, a Expo Natal
da empresa Ever Flowers continua abrilhantando o espaço até o dia 24, com arranjos de flores,
adornos e decorações temáticas. Novidade fixa na
decoração do clube, confira também as mandalas comemorativas realizadas pela sócia Marilena
Hermida utilizando a técnica do pontilhismo.

Boa leitura

Vela &
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CLASSE STAR DISPUTA BRASILEIRO
E TAÇA ROYAL THAMES
Entre os dias 13 e 15 de novembro, o ICRJ
sediou o Campeonato Brasileiro da classe Star. Foram
6 regatas realizadas com ventos rondados no primeiro
dia, vento sul de 11 nós no segundo e sul a sueste de
10 nós no último dia. Os resultados dos dias 14 e 15
foram válidos também para a Taça Royal Thames, de
acordo com as regras do Aviso de Regatas.
Ao total, 28 velejadores do Rio de Janeiro, São
Paulo e Distrito Federal participaram das disputas.
Houve cerimônia de premiação simplificada – normas
durante a pandemia – no Bar dos Pinguins do clube,
com premiação aos três primeiros colocados dos campeonatos e cada dupla campeã das categorias B, Grand
Master e Black Star.

1º lugar Brasileiro e Royal Thames- Lars Grael e Guilherme Almeida (ICRJ)

Jantar no Salão Nobre
Celebrando o fechamento do calendário de
regatas em 2020, Staristas confraternizaram no Salão
Nobre no dia 5 de dezembro, em jantar de gala organizado pela própria classe. O Vice-comodoro João
Batista Cursino de Moura e o Contra-comodoro José
Roberto Braile prestigiaram o encontro.

2º lugar Brasileiro e Royal Thames - João Signorini e Arthur Lopes (ICRJ YCSA)

3º lugar Brasileiro - Mario Sergio de Jesus e Ubiratan Matos (YCI)
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PÓDIO
DUPLO NO
BRASILEIRO
DE J24

Equipe Ginga (ICRJ) campeã brasileira de J24 com o Contra-comodoro José
Roberto Braile

O título brasileiro da classe J24 foi disputado no ICRJ entre os dias 20 e 22 de novembro.
Com um bom número de barcos na raia (15), 6
regatas bem disputadas definiram os resultados do
pódio com a presença de duas equipes do clube.
Os três primeiros colocados na classificação
geral, 1º na categoria B e 1º na categoria Entidades
Navais receberam premiação em cerimônia realizada no Bar dos Pinguins.

Classe HPE 25
encerra 2020
na Copa
primavera
A raia do ICRJ recebeu 6
barcos da classe HPE 25, nos dias
21 e 22 de novembro, na disputa da Copa Primavera. O evento
com 6 regatas foi a última competição da classe este ano. Confira
a súmula:

Class.
1º

Pódio classificação geral:

Class.

Barco
Match Point

1º

2º

3º

BRASILEIRO de J24
Timoneiro
Proeiro

Barco
Ginga

Eurus

Sunset

Clube

Renato Catalini

Alfredo Rovere
Guilherme Hamelmann
Breno Osthoff
Agustina Leguizamon

ICRJ

Ronaldo Senfft

Adhara Ginaid
Leticia Nicolino
Roberto Bailly
Eduardo Bigno

ICB

Newton Passos

Leonardo
Victor
Rebeca
Henry

ICRJ

HPE 25
Comandante
Silvio Bhering

2º

DOM

Christina Frediani

3º

Vesper III

João Marcos Mendes

4º

Ah Muleque

Ricardo Ricardi

5º

Audaz

Luidi Fortunato

6º

Carioca Fiote Roberto Martins

Tripulação

Clube

Pierre Joulie, Menandro

ICRJ

Edmundo Souto de
Oliveira, Adalberto
ICRJ
Casaes, Gabriel Oikos
Luiz Octávio Teixeira,
Carlos Magluta,
ICRJ
Mauricio Maciel
Leonardo Morandi
ICRJ
Bianchi, Timothy Barr
Cristiano Rosemberg,
Leonardo Bianchi, Pedro BR Marinas
Seivalos
Daniel, Wilcox, Antonio

ICRJ

Vela &
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Brasileiro de J70: alto nível
técnico e amizade na raia
Belos dias de céu aberto e bons ventos marcaram
o Campeonato Brasileiro da classe J70, entre os dias 26 e
29 de novembro, no ICRJ. Ao total, 6 equipes do clube e
mais de 20 velejadores participaram do evento.
A J70, tradicionalmente conhecida pelo grande
número de velejadores olímpicos e de Volvo Ocean Race,
trouxe um alto nível técnico para as 12 regatas realizadas,
que foram muito bem disputadas.
Momentos importantes durante o campeonato
mostraram o verdadeiro espírito do iatismo, como a reunião de amigos, casais, pais e filhos dentro das equipes,
velejando juntos na classe que é renomada no mundo e
está em constante evolução no Brasil.

Highlanders (ICRJ) - 2º lugar

Tö Nessa (ICRJ) - 1º lugar

Caruru (ICRJ) - 3º lugar
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FLOTILHA ZÉ CARIOCA
VENCE ESTADUAL PELO
15º ANO CONSECUTIVO

A Zé Carioca, flotilha de Optimist do ICRJ,
ganhou o título de campeã estadual da classe na disputa entre equipes, realizada no clube no final de
novembro (28). Na raia, 32 velejadores e 8 equipes
representando 2 clubes estiveram em busca do título
carioca.
No pódio, houve dobradinha para os donos
da casa, já que os integrantes das flotilhas se dividiram
em equipes com o máximo de 4 velejadores cada. Em
primeiro lugar ficou a equipe ICRJ 5, em segundo
lugar a ICRJ 6 e a CNC 1 completou o pódio.
Parabéns aos atletas, técnicos, familiares e colaboradores envolvidos que fazem da FZC uma referência nacional na formação velejadores.

Class.

1º

2º

3º

Estadual de optimist por Equipes
Barco
Comandante
Lucas Freitas
Newton Passos
Manuela Veloso
ICRJ 5
Felipe Vicente
Gabriela Paixão
Axel Vergueiro
Zion Brandão
Julia Addum
ICRJ 6
Arthur Back
Joana Freitas
Eduardo Zeitone
Felipe Giaggio
Guilherme Amado
CNC 1
Felipe Lima
Davi Dores

Clube

ICRJ

ICRJ

CNC

EDN &
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EDN FORMA 289 ALUNOS
NA SUA 94ª TURMA

Alguns alunos da Turma 94, familiares, professores, Diretor Washington e Coordenador Francisco

A Escola de Desportos Náuticos (EDN) do ICRJ
formou sua 94ª turma nos dias 28 e 29 de novembro.
Apesar da pausa das atividades durante a pandemia, a
EDN conseguiu cumprir o cronograma da formação de
seus alunos com a reestruturação das aulas e medidas preventivas ao coronavírus.
“Gostaríamos de salientar que tivemos 289 alunos matriculados e participantes em todas as nossas atividades tais como: Vela infantil e adulto, Natação infantil
e demais cursos práticos e teóricos”, destacou o Diretor
Washington Bianchi sobre mais um semestre concluído
com sucesso.
Os alunos foram certificados em cerimônias realizadas no Cais da Bandeira com apresentação da Banda
Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, discursos e homenagens.

Maria Fernanda Ramos Barbosa, oradora da turma e aluna do curso de Optimist N II
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Leia parte do emocionante discurso da oradora da
turma, Maria Fernanda Ramos Barbosa, de 9 anos, aluna do
Optimist N II:
“Iniciei o curso de vela por influência do meu irmão
João Marcelo, que faz parte da Flotilha FZC, e das minhas
amigas Júlia Miguez e Sofia Mele, que entraram nesta aventura junto comigo.
Confesso que, daqui do cais, ao observar meu irmão
e seus amigos descerem a rampa e velejarem achei que seria
fácil - doce ilusão. Mal podia imaginar que as dificuldades
já iniciariam antes de entrar no mar, com a arrumação do
barco e o malfadado nó lais de guia.
Tive que enfrentar dificuldades, medo do mar, do
desconhecido, do vento forte e um outro grande receio (e o
maior de todos os receios do fundo do meu coração): virar na
água da baía de Guanabara! Mas aos poucos fui superando.
Como o velho marinheiro, fui levando o barco devagar. Passei a aproveitar as aulas neste lindo cenário, muitas
vezes com a companhia de peixinhos e tartarugas que vinham nos alegrar. Às vezes me deparava com o meu irmão
treinando para as competições e já me imaginava competindo junto com ele.
Na minha aula favorita até deixei meu medo de lado
e arrisquei um banho na Baía de Guanabara, mas fiquem
tranquilos, não houve más consequências para a saúde.
Fui me aprimorando com a ajuda dos atenciosos
professores da EDN. O Caio, atencioso e sempre ensinando
algo novo; o brincalhão e dedicado Gabriel, que me passou
confiança e tranquilidade - até me aventurei em surfar umas
ondas na boca da barra com meu barquinho.
Também gostaria de agradecer aos professores Matheus, Júlia e Juliana que fizeram um grande papel nessa nossa jornada, bem como aos coordenadores Lula, um grande
divertido e questionador, e Carmem, que tanto nos ajudaram no aprendizado juntamente com o Francisco, Marceli,
Edilson e Bruno da Administração.

Contra-Comodoro José Roberto Braile, Capitão dos Portos Ricardo Ferreira e o Diretor
da EDN Washington Bianchi conduzindo a cerimônia

Agradeço a todos a oportunidade de aprender um
esporte e fazer novos amigos. Quem sabe um dia chego as
olimpíadas. Espero poder revê-los em breve. Afinal, NAVEGAR É PRECISO! Muito obrigada e aproveitem o dia”

Maria Fernanda em homenagem ao Paraninfo e Capitão dos Portos Ricardo
Jaques Ferreira

Aluno Iuri Levenhagem Granitoff em homenagem ao velejador e Patrono Bruno
Bethlem de Amorim

Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil em
apresentação na formatura

EDN &

CURSOS
CURSO DE OCEANO: FAST23 NÍVEL I
Monte sua turma com no mínimo 3 e máximo de
4 alunos
INICIAÇÃO NÁUTICA:
Fundamental (3 a 6 anos)
- Terça, quarta, quinta ou sexta-feira
Turma: manhã ou tarde - mínimo de 5 alunos
(monte sua turma)
- Sábado ou domingo - Turma: 9h às 11h
NAVEGAÇÃO:
Arrais Amador; Mestre Amador (curso on-line);
Capitão Amador; Previsão do Tempo; GPS.
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PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO
DA COVID-19, SEGUIMOS
PROTOCOLOS MINUCIOSOS
DURANTE AS AULAS.

PISCINA:
Inscrições abertas para Natação Infantil na parte da
manhã e tarde, de terça a sexta-feira, com Professor
Gabriel Vasconcellos
Idade: 6 meses a 6 anos.
Venha remar!
Stand Up Paddle (Pacotes) - Agende sua aula e
conheça o esporte. Quem ama mar, sol e quer exercitar o equilíbrio, não pode ficar fora dessa.
Prática de Yoga
Mente Sã – Corpo São.
Com aulas quartas e sextas-feiras, o yoga é uma ótima opção para quem procura uma atividade física
que trabalhe com o corpo todo.
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Iate News &

MANDALAS
ARTÍSTICAS EM
HOMENAGEM AO
CENTENÁRIO
A sócia e artista Marilena
Hermida presenteou o clube pelos
100 anos de existência com algumas
de suas obras. Utilizando o pontilhismo, técnica de pintura que une
pontos de cores, ela recriou o tema
da marca do ICRJ transformando o
entorno em mandalas decorativas.
O resultado das composições
pode ser apreciado em três pontos do
clube: recepção da Secretaria; guichê
da Tesouraria; e entrada social. Marilena comentou que sua inspiração
ao homenagear o clube veio do seu
marido, Paulo Moitinho Neiva, que
é sócio convicto há mais de 50 anos

EXPO NATAL NO CORREDOR DA RAINHA
Até o dia 24 de dezembro, no Corredor da Rainha, é possível apreciar
a exibição de arranjos de flores, adornos e decorações temáticas da Expo
Natal. A exibição é uma organização da empresa Ever Flowers, de Giovanna Cassano, Produtora de Eventos e Designer Floral. Aproveite!

Comunicado aos Sócios – COMOD / 001 / 2020
(Biênio 2020 / 2022)
Prezado (a) Associado (a),
Em virtude do aumento do afluxo de pessoas ao ICRJ com a proximidade do verão, vimos reforçar
algumas orientações quanto ao uso das áreas comuns do Clube visando a segurança e o bem estar de
todos os associados:
1. É proibida a realização de eventos e comemorações no Clube em espaços de convivência social como
Piscina, Quadras, Varanda, Coqueiros, Parquinho, Convés, Restaurantes e Bares sem a prévia reserva
do local com o setor Social, observando as regras em vigor de uso dos espaços, lembrando que o ICRJ
concede ao associado aniversariante do mês a benesse de trazer até 20 (vinte) convidados para sua comemoração no restaurante social sem que sejam contabilizados em sua cota mensal de gratuidade. Neste
caso, deverá encaminhar ao setor Sede, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, sua lista de
convidados, e efetuar sua reserva junto ao Restaurante;
2. É proibida a difusão de música nos ambientes do Clube pelos associados, exceto quando previamente
reservados para evento particular. Por tratarem-se de espaços de convivência social, deve-se primar pela
observância de comportamentos que não incomodem os demais frequentadores do Clube;
3. Conforme Resolução de Comodoria nº 01 / 2020 – Biênio 2020 / 2022, informamos os novos valores
para convidados ingressarem ao ICRJ, a partir do 11º (décimo primeiro) convidado no mês, a vigorar a
partir de 04 de dezembro de 2020:
a) R$ 20,00 (vinte reais) durante a semana;
b) R$ 60,00 (sessenta reais) aos finais de semana e feriados.
Os serviços ofertados pelo Clube, tais como sauna, piscina, bilhar etc. são independentes e cobrados à
parte.
O ingresso de convidados na Piscina só é permitido com a presença do sócio ou seus dependentes, não
sendo possível autorização por e-mail ou telefonema.
Reiteramos o compromisso do ICRJ com os protocolos de segurança contra a disseminação da Covid-19.
Vimos seguindo rigorosamente o Plano de Retomada da Prefeitura do Rio de Janeiro e reforçamos a
necessidade do uso de máscaras nas dependências do Clube, visando preservar todos os frequentadores.
Por fim, informamos que a Sub Sede de Angra dos Reis será reaberta em 11 de dezembro de 2020, a
partir das 15 horas em soft opening, quando apenas 50% (cinquenta por cento) dos apartamentos serão
disponibilizados para hospedagem mediante reserva. A partir de 18 de dezembro de 2020, será possível
a ocupação máxima permitida pelas regras estabelecidas pelo Município de Angra dos Reis em virtude
da pandemia de Covid-19, conforme vigência à época.
Certos da habitual colaboração de todos.
Comodoria

