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COPA INVERNO
Velejadores do ICRJ se 
destacam em várias classes

GUESS BICAMPEÃ
Equipe vence Torneio Open 
com Iscas Artificiais e garante vaga 
para o OWC 2019



2

Horário da Sauna Horário Pilates
Piscina

Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

Natação (3 a 12 anos)
Terça e quinta-feira

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca
Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado
Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet
Terça e quinta-feira

Das 17h30 às 18h30  
e das 18h30 às 19h30

Aula de Tênis
Terça a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Utilização p/ Sócios   
Segunda-feira a domingo

Das 19h às 22h

Horário da Sede

Natação GMNI

Prof. Waldyr Ramos
Terça e quinta-feira

Das 6h às 9h

Prof. Fábio Pessanha
Quarta e sexta-feira

Das 6h às 9h

Horário Natação GMNI

Piscina
Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

Natação (3 a 12 anos)
Terça e quinta-feira

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca
Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado
Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet
Terça e quinta-feira

Das 17h30 às 18h30  
e das 18h30 às 19h30

Aula de Tênis
Terça a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Utilização p/ Sócios   
Segunda-feira a domingo

Das 19h às 22h h h

Horário do 
Salão de Beleza

ACADEMIA CORPO LASER - ICRJ

Modalidades e Programação:
Ginástica, Musculação, Personal Training

TERÇA A SÁBADO
Das 9h às 18h

(Hora de almoço das 13h às 14h )

Horário 
da Barbearia

Formas de pagamento:
Dinheiro ou débito no título

Horário de Funcionamento:
2ª à 6ª feira - 6h às 22h
Sábado - 8h às 14h

(Fechado no último domingo do mês)

DOMINGO E FERIADO

Das 9h30 às 14h

Sede &
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a capa deste mês, temos o registro 
da Copa Inverno para as classes Mo-
notipos com Luiz Felipe Caneppa e 
Flavio Castro na classe Snipe. Além 
dela, a classe Optimist também ve-
lejou pela Copa Inverno no segundo 
final de semana de julho.

 Outras duas regatas tradicionais aconteceram 
no dia 07 de julho – Regata Benjamin Sodré para a 
classe J24 e Regata Carlos Sansoldo para a classe Star. 
Agosto começou com a Copa HPE 30 com dois dias de 
regatas com vitória do barco Manga Wiki do ICRJ.
 Em competições externas, o ICRJ foi represen-
tado na 45ª Semana de Vela de Ilhabela com o barco 
Take Ashauer do Comandante Marcos Ashauer, que 
terminou em 3ºlugar geral e venceu o torneio paralelo 
Ilhabela Cup na classe HPE 25. Em Brasília, Lars Gra-
el e Samuel Gonçalves venceram o Campeonato do 7º 
Distrito da Classe Star. 
 Nos Estados Unidos, a dupla feminina do 29er 
Rafaela Salles e Fernanda Blyth conquistaram o 5º lugar 
no Campeonato Mundial da Juventude, realizado na 
cidade de Corpus Christi – Texas. Já no Campeonato 
Mundial de Classes Olímpicas realizado na Dinamarca, 
de 30 de julho a 12 de agosto, representantes do ICRJ 
conquistaram vaga para o Brasil em três classes para Tó-
quio 2020, são elas: Laser, 49er FX e Nacra 17.
 Na Pesca, a equipe Guess do Comandante Roni 
Argalji sagrou-se bicampeã do Torneio Open 25 de Is-
cas Artificiais. Com este feito, garantiu uma vaga no 
Campeonato Mundial da Costa Rica 2019. Na Caça 

Submarina, realizamos o Campeonato Nacional de Caça 
Submarina ainda do calendário de 2017 nos dias 21 e 22 
de julho. O ICRJ ficou na vice-liderança.
 Na parte de Social, julho teve a estreia do evento 
Iate Sunset Lounge, que reuniu decoração descolada, bons 
drinks e música de alto nível na varanda abaixo do Salão 
Nobre. Sucesso! E o tradicional Churrasco Gaúcho na pér-
gula da Piscina.
 Já este mês, o forró tomará conta da área dos Co-
queiros no dia 29 com muito arrasta pé. No Centro Cul-
tural, o musical “E tudo acaba em Tango – O musical” 
será apresentado no próximo dia 21, sexta-feira, às 20h. Os 
ingressos já estão disponíveis na Gerência Social.
 No Salão Star do Restaurante, teremos o Festival 
Árabe com pratos típicos e apresentação musical com dan-
çarinas na noite do dia 27. Reservas devem ser feitas no 
escritório do restaurante.
 Em Cabo Frio, o Chef Daniel Pezzotte começou a 
preparar uma horta na subsede, onde os sócios que quise-
rem, poderão levar mudas para casa e começar a sua. Ainda 
por lá, no próximo dia 13, a fotógrafa Dani Vargas promo-
verá um workshop de fotografia com celular.
 Já na Sede, teremos a interdição da sauna a vapor 
no início do mês que vem – entre os dias 01 e 11 de ou-
tubro. No Tênis, temos o registro da final de Duplas nas 
categorias A e B masculino. Na EDN, a Colônia de Férias 
de julho movimentou o clube com atividades educativas 
para a garotada. 

Boa leitura!

N
Fique por Dentro...

CONVITE

 Junto com este boletim você, sócio do ICRJ, está recebendo dois convites para o São Paulo Boat Show que acon-
tece de 27 de setembro a 02 de outubro no Centro de Exposições São paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes 1,5 km.
 Este é o maior evento indoor da América Latina e conta com as principais marcas da categoria com novi-
dades do ano em embarcações e demais assuntos relativos à náutica no mundo. Cadastre o código do convite no 
site www.saopauloboatshow.com.br e garanta a sua gratuidade válido para um dia.

SÃO PAULO BOAT SHOW
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 No início da noite de sexta-
-feira, dia 20 de julho, uma nova pro-
gramação social movimentou a varanda 
abaixo do Salão Nobre. O Iate Sunset 
Lounge, idealizado e produzido pela 
Cass Eventos em parceria com a Ge-
rência Social, se inspirou nas festas que 
acontecem nos famosos Beach Clubs 
da Europa.
 Além do ambiente descontraí-
do, gastronomia especialmente elabora-
da e drinks selecionados, os DJs Otavio 
Sampaio e Branka Zubik embalaram os 
sócios ao som de boa música e deixa-
ram a pista de dança cheia.

IATE SUNSET LOUNGE 
Social &

Giovanna Cassano da Cass Eventos entre os convidados presentes no eventoEncontro entre amigas em noite super animada

Pista de dança bombou
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ChurrascoTri bom
 Por mais um ano, o Churras-
co Gaúcho marcou presença na noite 
do dia 28 de julho, na Pérgula da Pis-
cina. Além dos cortes especiais e do 
churrasco ao estilo gaúcho, coman-
dado pelo superintendente Albérico 
Arruda, a cultura sulista também se 
fez presente na apresentação musical 
e nas danças típicas apresentadas pelo 
grupo Grupo Arte pela Dança.
 No final os sócios foram con-
vidados para a dança Polonese e foi 
oferecida degustação de chimarrão.

Grupo Arte pela Dança

Degustação de Chimarrão foi oferecida aos sócios O superintendente(e gaúcho) Albérico Arruda comandou o  churrasco da noite
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 O espetáculo “E tudo 
acaba em Tango – O musical” 
será apresentado no Centro 
Cultural do Clube no próximo 
dia 21, sexta-feira, às 20h. Com 
dançarinos argentinos e brasilei-
ros de diversas companhias de 
dança, o musical promete en-
volver todos os espectadores no 
drama que o ritmo representa.
 Os convites já podem ser 
adquiridos na Gerência Social 
aos valores: R$ 30,00 (sócio) e 
R$ 50,00 (convidado de sócio).

TANGO 
EM CENA

 O forró vai tomar conta 
do Cais da Bandeira na noite do 
dia 29 de setembro. A banda Mala 
e Cuia fará uma apresentação, a 
partir das 20h, com o melhor do 
forró para ninguém ficar parado. 
O evento é gratuito para sócios e 
convidados.

Forró nos 
Coqueiros

 No final deste mês, 
no dia 27, o salão Star do 
Restaurante estará em cli-
ma árabe com pratos típi-
cos e apresentação musical 
com dançarinas comple-
mentando o evento. O va-
lor será de R$ 125,00 por 
pessoa com bebidas co-
mandadas à parte.

FESTIVAL 
ÁRABE
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Setembro

CINEMA -  Todas as sextas às 19h30, sábados às 16h(Matinê) e as 19h 
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. (Convidado especial 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.

RECREAÇÃO INFANTIL

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes
(Gaitista e Trompetista). No Bar Temático, às 19h.13

Música no Museu - Dani Spielman, sax e Sheila Zagury, piano 
tocam Jacó do Bandolim- No Centro Cultural, às 20h.18

27
Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes
(Gaitista e Trompetista). No Bar Temático, às 19h.

Tributos - Morana Silveira em tributo à Músicas de Cinema. 
No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.22

Forró nos Coqueiros - Com a banda “Mala e Cuia”
No Cais da Bandeira, das 20h às 23h.29

Tributos - Dilma Oliveira em tributo à Alcione. 
No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.08

Musical “E Tudo acaba em Tango”, No Centro Cultural 
Gabriel Villela, às 20h.21

Bazar Instituto Refazer - Aniversário de 23 anos. 
No Salão Marlin Azul, das 12h às 20h.11
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CURSOS DE VELA: As inscrições 
para os cursos de Vela-EDN vão até 
28 de setembro 2018
• Optimist; Laser/Dingue(A partir 
de 14 anos); Windsurf

CURSO DE VELA: FAST 23 Nível I - 
29,30/09, 06 e 07/10. (mínimo de 3 e 
máximo de 4 alunos)

INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos) 
Sexta-Feira - Turma na parte da ma-
nhã: das 9h às 10h40 

NAVEGAÇÃO: 
Arrais Amador (20, 21, 22, 23 e 25 
de setembro ) 
Mestre Amador, Capitão Amador, 
Motonauta, Previsão do Tempo, GPS,

Vem remar!
Stand Up - Agende um horário e 
venha remar e conhecer o esporte, 
quem ama o mar, sol e quer exercitar 
o equilíbrio, não pode ficar fora dessa. 
(Aula individual ou pacote com 3 aulas).

Mente Sã – Corpo São.
Aulas de Yoga - Com aulas quartas e 
sextas-feiras, o yoga é uma ótima opção 
para quem procura uma atividade física 
que trabalhe com o corpo todo.

Manhã: Aulas Quartas e Sextas-feiras 
(com 2 alunos já inicia a turma)
Horários: 06h30 às 07h50 ou 07h10  
às 08h30 ou 08h40  às 10h ou 10h  
às 11h20 e para Terceira Idade às 
11h20 às 12h40. 

PISCINA:
•	 Natação Infantil de manhã -      

Idade (6 meses a 14 anos)
•	 Natação Infantil a tarde -          

Idade: (6 meses a 14 anos)
•	 Nado Sincronizado de manhã - 

Idade (6 a 12 anos)

CURSOS

Edn &

 Durante duas semanas de julho, a Colônia de Férias da EDN mo-
vimentou o Clube com a garotada. Tivemos aproximadamente 110 crian-
ças que aproveitaram bastante as atividades de mar e terra. Tanto nos dias 
nublados quanto nos dias de sol eles aproveitaram cada minuto com muita 
empolgação.
 Na Sede, o grupo fez tirolesa, escalada, futebol de sabão e pescaria 
no Cais. Já fora do Clube, fizeram rapel no morro da Urca, esqui na pran-
cha na Baía de Guanabara, caça ao tesouro na praia do morcego em Niterói.

Férias de Julho

Rapel no Morro da Urca

Muro de escalada Esqui na prancha

Mergulho com snorkel Futebol de sabão
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 Seis barcos da classe J24 participaram 
da competição, realizada no dia 07 de julho, 
em boas condições de mar e com vento mé-
dio Sul. A regata teve partida nas proximida-
des do Morro da Viúva, com montagem das 
quatro boias no Parcel das Feiticeiras e chega-
da na piscina de barcos do ICRJ.
 O barco Nota Jazz de Camila Fernan-
dez y Fernandez foi o campeão representan-
do o ICRJ. Em segundo lugar ficou o barco 
Maracanã do timoneiro Marcus Bezerra da 
Escola Naval e, em terceiro, o barco Marren-
to de Leonardo Passos do Clube de Regatas 
Guanabara.
 A cerimônia de premiação aconteceu 
no segundo andar da Lanchonete Convés 
com a participação do próprio Benjamin So-
dré entregando os troféus.

Premiação - Velejadores receberam troféus pelas mãos do próprio homenageado

Regata Benjamin Sodré - 1º Lugar - Barco Nota Jazz

Regata Benjamin Sodré

 Mais uma edição da tradicional Regata Carlos San-
soldo para a classe Star aconteceu no dia 07 de julho, com 
a participação de quatro barcos. O percurso realizado foi o 
mesmo da Regata Benjamin Sodré - Morro da Viúva, Parcel 
das Feiticeiras e chegada ao Clube - com ventos sul-sueste de 
intensidade de 8 a 10 nós.
 Após a regata, houve confraternização dos velejadores 
no hangar 03.

Colocação Tripulação Barco Clube

1º lugar John King 
Jorge Bueno Nathalia ICRJ

2º lugar Jorge Bhering 
Ivan Muller Ippom ICRJ

3º lugar
Wilmar Scherrer de 
Amorim / Fernando 

Martins
Odisseia ICRJ

4º lugar Fernando Ballesté 
Renata Ballesté Outlier ICRJ

Regata 
Carlos 
Sansoldo

vem com
nautico

tudo.

o mundo

Venha ver de perto as maiores novidades do ano
em embarcações, motores, equipamentos e lifestyle,
no principal evento náutico indoor  da América Latina.
Aliás, venha com tudo!

ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO APOIO
SAOPAULOBOATSHOW.COM.BR

Curta, compartilhe!
BOATSHOWEVENTOS SAOPAULOBOATSHOW

DE 27 DE SETEMBRO A 2 DE OUTUBRO
São Paulo Expo
(km 1,5 da Rodovia dos Imigrantes)

AF-BSE-0059-18_SPBS18_Anuncio_RevistaIateClubeRJ220x290.indd   1 15/08/18   10:32

Regata Carlos Sansoldo - 1º Jhon King e Jorge Bueno e 2º Jorge Bhering e 
Ivan Müller
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DE 27 DE SETEMBRO A 2 DE OUTUBRO
São Paulo Expo
(km 1,5 da Rodovia dos Imigrantes)
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 Fechando as regatas de julho, nos dias 28 e 29, a Copa Inverno colo-
cou os barcos monotipos na água – vale ressaltar que esta competição valeu 
como 3ª etapa da ICRJ. Os mais de 70 barcos inscritos nas oito classes parti-
cipantes fizeram percurso barla-sota nas quatro regatas.
 O sábado teve condições boas com ventos Sul e Sueste, mas no do-
mingo o vento virou para Norte e Nordeste com intensidade fraca. Segue 
abaixo os primeiros lugares em cada classe:  

Classe Barco Tripulação Clube

HPE 25 Temiminos Timothy Barr, Adriano Bastos,
Anderson Bastos e Guilherme Bastos ICRJ

J 24 Nota Jazz Camila Fernandez, Flavia Goretkin, 
Fabio Fesel, Rebeca e Isabel Swan ICRJ

Snipe Black Belt Luiz Felipe Caneppa e Flavio Castro ICRJ
Finn Kazumbi Ricardo Santos YCSA
Laser S/Nome Ricardo Luz ICRJ
Laser 
Radial A Lenda Luiz Otávio Vieira Correia CNC

Laser 4.7 S/Nome Antônio Pedro Gandolpho CNP
420 S/Nome Stefano Geronimi e Felipe Berardo ICRJ

Copa Inverno de Monotipos

 Luiz Felipe Caneppa e Flavio Castro- 
1º lugar na Classe Snipe

Ricardo Luz - 1º lugar na Classe Laser

Copa Inverno - Stefano Geronimi e Felipe Berardo - 
1º lugar na Classe 420
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 No segundo final de semana de julho, 40 velejadores veteranos e 19 
estreantes da classe Optimist participaram da Copa Inverno, que também 
é 2ª Etapa da Copa ICRJ. As condições não estavam muito favoráveis para 
a classe, tanto que no domingo dia 08, eles chegaram a ir para a água, mas 
acabou não tendo vento suficiente para a realização de regatas. Dessa for-
ma, foram realizadas apenas duas regatas no sábado, dia 07.
 Segue abaixo como ficou a colocação dos três primeiros em cada 
categoria:

...e OptimistCopa Inverno de Monotipos

 Luiz Felipe Caneppa e Flavio Castro- 
1º lugar na Classe Snipe

Ricardo Luz - 1º lugar na Classe Laser

Copa Inverno - Stefano Geronimi e Felipe Berardo - 
1º lugar na Classe 420

ESTREANTE

1º lugar Eduardo Almeida ICRJ

2º lugar Danilo Rocha CC

3º lugar Gabriela Pacheco ICRJ

VETERANO

1º lugar Bernardo Martins CNC

2º lugar Newton Passos ICRJ

3º lugar Axel Vergueiro da Cruz ICRJ

1º lugar na classe Optimist Veterano- Newton Passos
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 Na disputa do Mundial de 
Classes Olímpicas em Aarhus, Dina-
marca, o Brasil garantiu vaga em três 
classes para os Jogos Olímpicos de 
Tóquio 2020, são elas: Laser, 49er FX 
e Nacra 17.
 Na Laser, que distribui mais 
vagas que as demais classes, o veleja-
dor representante do ICRJ João Pedro 
Souto de Oliveira se destacou e termi-
nou em 19º lugar. Com isso, deixou o 
Brasil dentro da zona de classificação, 
em 11º lugar.
 Na 49er FX, a dupla Kahe-
na Kunze do ICRJ e Martine Grael 
do RYC, que retornaram os treinos 
pouco tempo antes da competição, 
devido à participação de Martine na 
regata de volta ao mundo Volvo Oce-
an Race, conseguiram vaga com um 
4º lugar na classificação geral. 
 Na Nacra 17, Gabriela Nico-
lino do ICRJ e Samnuel Albrecht do 
VDS, terminaram a competição em 
5º lugar, garantindo mais uma clas-
se em Tóquio. Já na classe Finn com 
Jorge Zarif do ICRJ, a vaga ficou para 
uma próxima oportunidade – pois ele 
terminou em 18º lugar, dez a mais da 
zona de classificação. Na RS:X femi-
nina com Patrícia Freitas também do 
ICRJ, a vaga ficou por uma colocação. 
 Neste mês, os velejadores das 
classes olímpicas já têm um novo 
compromisso – evento-teste em 
Enoshima, Japão, onde serão disputa-
das as provas em 2020. Bons ventos!
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Da Dinamarca 
a Tóquio

Laser - João Pedro Souto de Oliveira

49er FX- Martine e Kahena 

Nacra 17 -  Gabriela Nicolino e Samnuel Albrecht
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 A embarcação Take Ashauer do Comandan-
te Marcos Ashauer, representante do ICRJ na classe 
HPE 25, conquistou o título de campeã da Ilhabela 
Cup – competição paralela que faz parte do calendá-
rio da 45ª Semana de Vela de Ilhabela, realizada no 
final de julho. Além disso, a equipe ainda garantiu o 
3º lugar na classificação geral da Semana de Vela - fi-
cando atrás da equipe Fit To Fly Maserati de Eduardo 
Mangabeira (2º lugar) e da equipe Ginga de Breno 
Chvaicer (1º lugar).
 “A regata foi difícil, o vento estava relativamente 
fraco. A classe é muito competitiva, então ganha quem 
erra menos. Eu acho que nós tivemos sorte na escolha da 
tática. Pegamos menos correntes no contravento e quan-
do nós cruzamos a raia, já estávamos liderando a flotilha. 
Depois, foi praticamente só manter a diferença”, explicou 
Marcos Ashauer. 

TAKE ASHAUER FEZ BONITO NA 
CLASSE HPE 25 EM ILHABELA

Take Ashauer - Semana de Vela em Ilhabela
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 No primeiro final de semana 
de agosto, o Clube realizou a 4ª eta-
pa da Copa HPE 30 com uma bela 
disputa entre as equipes. Foram seis 
regatas em dois dias, com três barcos 
competindo pelo ICRJ e um pelo 
Clube Naval Charitas. 
 O primeiro dia transcorreu 
com boas condições, mas no domin-
go com maré vazando e ventos fracos 
fizeram com que a largada atrasasse 
uma hora, iniciando às 13h. Con-
tudo, a competição foi acirrada e o 
campeão só foi definido na última 
das seis regatas do evento.
 A embarcação Manga Wiki do 
comandante Claudio Kunze (ICRJ) 
ficou em primeiro lugar. Na sequência 
vieram: Mitsubishi Motors de Mario 
Trindade (ICRJ), Carioca Jr. de Rober-
to Martins (ICRJ) e The Punisher de 
Gual Naldi (CNC).
 Após o término, os velejado-
res confraternizaram no Bar Temáti-
co. A última etapa está programada 
para dezembro, de 06 a 09.

COPA HPE 30

 Entre os dias 26 e 29 de julho, o lago Paranoá foi palco 
de uma das mais tradicionais competições do calendário náuti-
co brasileiro, o Campeonato do 7º Distrito da Classe Star.
 Organizado pelo Iate Clube de Brasília, a edição ain-
da foi classificatória para o mundial da classe que acontecerá 
mês que vem nos Estados Unidos. Durante o campeonato, 
a intensidade do vento variou entre fraca e média, rondando 
na maior parte do tempo.
 O 1º lugar geral ficou com a dupla Lars Grael e Sa-
muel Gonçalves que colocou o ICRJ no topo do pódio. O 
2º lugar coube à dupla Marcelo Fuchs e Ronaldo Seifert do 
Yatch Clube Santo Amaro, de São Paulo. Já na terceira colo-
cação, a dupla de velejadores do próprio Iate Clube de Brasí-
lia, Admar Gonzaga e Alexandre Freitas completou o pódio.

Lars e Samuel vencem campeonato em Brasília

Lars e Samuel

Vela &

1º Lugar - Manga Wiki
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VELA - SETEMBRO 2018

Data Regata Classes

01 e 02
4ª Taça Leopoldo Geyer Veleiros Clássicos

Copa Master  Laser (Std., Rad. e 4.7)

06 a 09 31ª Semana Internacional de Vela do RJ Olímpicas, Pan-Americanas
Juventude, Star e J24

07 a 09 Campeonato Brasileiro Ranger 22
15 e 16 J70 Brasil Cup (3ª etapa) J70

15, 16, 22 e 23 Campeonato Estadual HPE 25

29 e 30 Taça Alberto Ravazzano Star, Snipe, Finn e Laser

29, 30, 06 e 07/10 Campeonato Brasileiro J24

 A dupla Rafaela Salles e Fer-
nanda Blyth conquistou o 5º lugar no 
Campeonato Mundial da Juventude, 
na cidade de Corpus Christi, no Texas, 
de 16 a 20 de julho. Com a partici-
pação de 66 países e 382 velejadores, 
cada classe (Nacra 15, Laser, 420, 29er 
e RS:X) tinha um representante femi-
nino e um masculino por país. 
 A dupla feminina brasileira 
do 29er competiu numa raia com 
mais 23 barcos. A classificatória, no 
Brasil, foi realizada na Bahia, em 
maio e a partir daí a rotina de treino 
se intensificou, proporcionando uma 
melhor preparação para o campeona-
to. “O mundial foi um campeonato 
de muito aprendizado, que a gente 
conseguiu ganhar muita experiência. 
As regatas foram desafiantes, afinal 
eram as melhores de cada país. O 5º 
lugar foi uma colocação que a gen-
te não esperava conseguir, mas que 
trouxe muita alegria e que com cer-
teza vai trazer muitas oportunidades 
daqui pra frente. ” disse Fernanda. 
 O melhor resultado de duplas 
femininas na classe nos últimos anos 
havia sido um 13º lugar, por isso o 5º 
lugar foi comemorado. “Trabalhamos 

muito para estarmos bem preparadas 
para o campeonato. Felizmente, isso 
se refletiu no nosso resultado, que 
foi ótimo. Velejamos tranquilas, com 
consciência de que fizemos o máximo 
possível para competir no pelotão da 
frente com as melhores do mundo”, 
destaca Rafaella. 
 O quinto lugar foi garantido 
na última regata, em disputa com a 
dupla alemã. A excelente participação 
no mundial fez com que a dupla bra-
sileira superasse equipes com muita 
tradição no esporte, como Austrália, 

Inglaterra, França e Argentina, e ain-
da ficasse apenas a quatro pontos da 
Itália, a quarta colocada. 
 Rafaela e Fernanda começa-
ram a velejar ainda crianças na Escola 
de Vela do ICRJ (EDN), passando 
para a Flotilha de Optimist (FZC) e 
agora fazem parte da equipe de Vela 
Jovem do Clube. 
 Estar entre as cinco melhores 
duplas jovens femininas de 29er do 
mundo, mostra o excelente nível de 
formação e apoio que o ICRJ propor-
ciona aos seus atletas.

Rafaela Salles e Fernanda  Blyth
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 A quinta edição do Torneio Open 25 com Iscas Artificiais In-
vitational aconteceu nos meses de julho e agosto com participação de 
13 equipes do Clube e três equipes convidadas – novidade da compe-
tição neste ano.
 A primeira etapa realizada no dia 28 de julho aconteceu com 
boas condições para pescaria, com mar tranquilo. Foram capturadas 68 
peças no somatório total, onde o maior exemplar foi uma Anchova de 
3,030 Kg pescada por Maurício Boynard, da equipe Mar Del Sol.
 Já a segunda etapa, no dia 11 de agosto, o mar estava bastante 
mexido e com ventos constantes. Mesmo assim, o número de peças 
foi bem maior do que na primeira etapa – 82 peças no total. O maior 
exemplar da etapa e do torneio foi um Bonito Cachorro de 4,054 Kg 
capturado pelo pescador Sérgio Pereira da equipe Zirigo. 
 A equipe Guess do Comandante Roni Argalji, Eliseu Soares, 
Evandro Soares, Flávio Reis, José Claudio sagrou-se bicampeã do Tor-
neio. Com essa conquista, a Guess já garante vaga no OWC (Offshore 
World Championship) na Costa Rica no ano que vem.
 Na vice-liderança ficou a equipe Release, do Comandante Al-
berto Quintaes, Flávio Campos Reis, Eduardo Elias e Almir Fernandes. 
Além disso, ela foi a campeã do Torneio Onda Azul - competição para-
lela onde vence quem captura o maior número de espécies diferentes.
 Já em terceiro lugar, a Borda Fishing do Comandante Rogério 
Borda, Vanderlei da Conceição, Leonardo Vinhães e Antônio Carlos de 
Souza completaram o pódio. As mesmas três equipes dominaram toda a 
competição, alternando as três primeiras posições nas duas etapas.

Classificação 1ª Etapa 2ª Etapa Geral
1º lugar Release Guess Guess
2º lugar Guess Borda Fishing Release
3º lugar Borda Fishing Release Borda Fishing

EQUIPE GUESS BICAMPEÃ 

Guess - Flávio Reis, Evandro Soares, Eliseu Soares com seu neto Bernardo e José Claudio. O Comandante Roni Argalji não está na foto.

Borda Fishing - Vanderlei da Conceição, Comandante Rogério 
Borda, Leandro Vinhães e Antônio Carlos de Souza

Release - Flávio Campos Reis, Eduardo Elias, Comandante 
Alberto Quintaes e Almir Fernandes (não está na foto)

Maior peça da 1ª Etapa - 
Anchova 3,030Kg - Maurício 
Boynard - Mar Del Sol

Bonito Cachorro de 4,054 Kg 
capturado pelo pescador Sérgio 
Pereira da equipe Zirigo
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PESCA - SETEMBRO 2018

Data Torneio Local
01 2°- Open 25 Invitational ICRJ
22 3°- Open 25 Invitational ICRJ
29 4°- Open 25 Invitational ICRJ

 Nos dias 21 e 22 de julho, o Iate Clube jun-
tamente com a Confederação Brasileira de Caça Sub-
marina (CBCS) e a Federação de Caça Submarina do 
Estado do Rio de Janeiro (FCSERJ), realizou o Cam-
peonato Nacional de Caça Submarina 2017 - que teve 
a data original adiada desde o final do ano passado 
devido a questões burocráticas em Ilhabela.
 Tivemos a participação de 17 atletas – dos 
quais cinco eram representantes do ICRJ. A edição 
teve apoio das empresas Divecom, Confecção Escama 
e Radical Sub e foi realizada na modalidade individu-
al, onde era permitido apenas um atleta por lancha. 
Tivemos boa quantidade de peixes capturados nas 
duas etapas.
 No sábado, a primeira etapa foi realizada nas 
Ilhas Maricás, em água com boa visibilidade, 22ºC e 
mar calmo. Já no domingo, a segunda etapa foi nas 

CAMPEONATO NACIONAL 
DE CAÇA SUBMARINA

Ilhas Tijucas, com mesma visibilidade e temperatura do 
dia anterior, porém com mar bem mexido, devido a 
entrada de uma frente fria. 
 O campeão foi Rodrigo Fahham (CM), vice-
-campeão Fábio Cruz (CAIC) e terceiro lugar Gabriel 
Barra (Cobra Sub). Na classificação por clubes, o Clube 
Marimbás ficou em primeiro, O ICRJ em segundo e o 
Cobra Sub em terceiro lugar. E o pescador que captu-
rou maior número de peças foi Edmundo Souto com 
23 peças no resultado acumulado.
 Durante a entrega de prêmios no segundo an-
dar da lanchonete Convés, a CBCS e a FCSERJ home-
nagearam seu ex-presidente Clóvis Soares Dutra Filho, 
pelo seu trabalho como dirigente e sua performance 
como atleta.
  Houve a doação de peixes para as obras sociais 
da Paróquia da Santa Rita de Cássia.
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TRÊS ANÚNCIOS 
PARA UM CRIME 
DIA: 31/08/18
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Frances 
McDormand, Woody 
Harrelson, 2018 (Reino 
Unido/EUA), 116 min, 
Drama, 16 anos.

Inconformada com a ineficácia da polícia em 
encontrar o culpado pelo brutal assassinato 
de sua filha, Mildred Hayes decide chamar 
atenção para o caso não solucionado alugan-
do três outdoors em uma estrada raramen-
te usada. A inesperada atitude repercute em 
toda a cidade e suas consequências afetam 
várias pessoas, especialmente a própria Mil-
dred e o Delegado Willoughby, responsável 
pela investigação.

A HORA MAIS 
ESCURA
DIA: 01/09/18 
SÁBADO
ELENCO:  Jessica 
Chastain, Jason Clarke, 
2013 (EUA), 149 min, 
Suspense/Ação, 14 anos. 

Inspirado na real história da caçada ao ho-
mem mais procurado do mundo, Osama Bin 
Laden. O filme segue Maya, uma agente da 
CIA que atua no interrogatório de prisionei-
ros ligados à Al Qaeda.

HOMEM-ARANHA: 
DE VOLTA AO LAR
DIA: 02/09/18 

 DOMINGO
ELENCO:  Tom 
Holland, Michael Kea-
ton, Robert Downey Jr., 
2017 (EUA), 134 min, 
Ação/Aventura, 12 anos.

Depois de atuar ao lado dos Vingadores, che-
gou a hora do pequeno Peter Parker voltar 
para sua vida. Lutando diariamente contra 
pequenos crimes, ele pensa ter encontrado 

a missão de sua vida quando o vilão Abutre 
surge amedrontando a cidade. Mas a tarefa 
não será tão fácil como ele imaginava.

VERSÕES DE 
UM CRIME
DIA: 07/09/18 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Keanu 
Reeves, Renée Zellweger, 
2017 (EUA), 94 min, 
Drama/Suspense, 14 anos.

Um adolescente é acusado de assassinar o pai 
rico. Um advogado é encarregado de defen-
dê-lo no tribunal e revelar a verdade por trás 
do crime. À medida que investiga, descobre 
que a mãe do garoto está ocultando diversos 
fatos essenciais ao caso.

TARZAN 2 
DIA: 08/09/18 
SÁBADO - MATINÊ
ELENCO: Harrison 
Chad, George Carlin, 
2005 (EUA), 72 min, 
Animação, Livre.

O adolescente esquisito Tarzan está à procura 
de uma identidade quando percebe que não 
tem um lugar entre os macacos que o criaram. 
Ele se aventura na selva e imita uma série de 
outros animais para ver se eles poderiam ser 
os melhores modelos a seguir. Só quando ele 
encontra um macaco solitário é que a sua jor-
nada em direção à autodescoberta se realiza.

COMO EU ERA 
ANTES DE VOCÊ
DIA: 08/09/18 
SÁBADO
ELENCO:  Emilia 
Clarke, Sam Claflin, 2016 
(Reino Unido), 110 min, 
Drama/Romance, 12 anos.

Com 26 anos, Louisa “Lou” Clark é uma 
jovem feliz, extrovertida, que transita de em-

prego a emprego para ajudar a sustentar sua 
família. Depois de perder seu emprego em 
um café local, ela é contratada como cuida-
dora de Will Traynor, um ex-banqueiro de 
sucesso que sofre um acidente de moto...

FORÇA MAIOR
DIA: 09/09/18 
DOMINGO
ELENCO:  Johannes 
Kuhnke, Lisa Loven 
Kongsli, 2015 (Suécia, 
Dinamarca, FRA, Norue-
ga), 118 min, Comédia 
Dramática, 12 anos.

Durante as férias nos Alpes Suíços, uma fa-
mília é surpreendida por um terrível desliza-
mento de neve que se aproxima do restauran-
te onde estão abrigados. Cego pelo desespero, 
o pai, Tomás, reage impulsivamente e sua 
atitude se transforma em um grande perigo 
para a segurança do seu casamento e também 
para o relacionamento com seus filhos.

15h17 – TREM PARA 
PARIS
DIA: 14/09/18 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Spencer Sto-
ne, Anthony Sadler, 2018 
(EUA), 94 min, Drama/
Suspense, 14 anos.

Assim que um terrorista invade o trem da 
Thalys a caminho de Paris, três amigos e 
soldados norte-americanos - Anthony Sad-
ler, Alex Skarlatos e o piloto da Força Aérea 
Spencer Stone - se esforçam para imobilizar 
o extremista, armado com um fuzil AK-47, e 
evitar uma enorme tragédia.

A BAILARINA
DIA: 15/09/18  
SÁBADO - MATINÊ
ELENCO: Mel Maia, 
Elle Fanning, Dane 
DeHaan, 2017 (FRA/
CAN), 90 min, Anima-
ção, Livre.

Cinema &
PROGRAMAÇÃO DE SETEMBRO
Sextas às 19h30, sábados às 16h(matinê) e às 19h30h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Regina Passarelli Hamman*Sujeita a alterações

*
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Uma sonhadora menina órfã toma uma ati-
tude arriscada: fugir para Paris e realizar o 
sonho de ser uma grande bailarina. Lá, ela 
decide se passar por outra pessoa, e consegue 
uma vaga no Grand Opera, onde vai apron-
tar muitas aventuras.

ASSIM É A VIDA
DIA: 15/09/18 
SÁBADO
ELENCO: Jean-Pierre 
Bacri, Gilles Lellouche, 
Eye Haïdara, 2017 
(FRA), 116 min, Comé-
dia, 12 anos.

Max é um organizador de eventos e está plane-
jando um grande casamento. A melhor equipe 
de garçons, cozinheiros, fotógrafo e músicos, 
já foi selecionada. Mas, o que ele não imagina 
é que, em uma noite repleta de emoções, algu-
mas coisas podem sair do controle.

ANNA KARENINA  
PALESTRANTE
DIA: 16/09/18 
DOMINGO
ELENCO:  Keira Kni-
ghtley, Jude Law, 2012 
(Reino Unido), 131 min, 
Drama, 14 anos.

Anna Karenina, casada com um alto fun-
cionário do governo russo, envolve-se com 
o Conde Vronsky, oficial da cavalaria, cho-
cando a alta sociedade de 1874. Ela pede o 
divórcio, mas o marido além de se recusar a 
concedê-lo, ainda a impede de ver o filho.

DIA: 21/09/18 – SEXTA-FEIRA
NÃO HAVERÁ SESSÃO DE CINEMA

ALADDIN
DIA: 22/09/18 
SÁBADO - MATINÊ
ELENCO:  Jorgeh 
Ramos, Scott Weinger, 
Robin Williams, 1993 
(EUA), 90 min, Anima-
ção/Comédia Musical, 
Livre.

No coração de uma cidade encantada, um 
jovem chamado Aladdin e seu travesso ma-
caco, Abu, lutam para salvar a independente 
princesa Jasmine. Ao esfregar uma lâmpada 
mágica, Aladdin conhece um gênio que lhe 

concede 3 desejos, fazendo-o embarcar numa 
incrível jornada para provar que é um verda-
deiro príncipe.

COLHEITA AMARGA
DIA: 22/09/18 
SÁBADO
ELENCO: Max Irons, 
Samantha Barks, Terence 
Stamp, 2018 (CAN), 
103 min, Drama Histó-
rico/Romance, 14 anos.

Ambientado na Ucrânia de 1930, o filme 
conta a história de Yuri, um artista nascido 
numa família de guerreiros cossacos que se 
esforça para conseguir uma aprovação dos 
parentes. A vida do rapaz muda quando o 
Exército Vermelho invade seu país e sua fa-
mília é perseguida pelo regime stalinista.

A CASA DOS 
ESPÍRITOS
DIA: 23/09/18 
DOMINGO
ELENCO: Meryl Streep, 
Glenn Close, Jeremy Irons, 
1994 (Dinamarca/ALE/
Portugal/EUA), 140 min, 
Drama/Romance, 16 anos.

A história do Chile da década de 20 a 70 é 
contada através da saga da família Trueba, 
que começa com a união de um homem sim-
ples, que fica rico, com uma jovem que tem 
poderes paranormais. A saga se desenvolve 
até esta família ser atingida pela revolução 
que derrubou o presidente Salvador Allende.

EU, MAMÃE E OS 
MENINOS
DIA: 23/09/18 – DO-
MINGO
ELENCO: Guillaume 
Gallienne, André Mar-
con, 2014 (FRA), 87 
min, Comédia, 14 anos.

Guillaume sempre foi um garoto frágil e deli-
cado, talvez por isso sua mãe sempre lhe tratou 
como uma garota. Ele passa a ter uma relação 
complicada com seu pai e sofre maus-tratos 
dos colegas da escola, em meio a várias histó-
rias engraçadas. Então, Guillaume decide fazer 
uma peça de teatro para contar como conse-
guiu fazer as pazes com a sua sexualidade. 

Cinema &
SCHUBERT - A CASA 
DAS TRÊS MENINAS
DIA: 28/09/18 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Gustav Knuth, 
Johanna Matz, Karlheinz 
Bohm, Magda Schneider, 
1958 (ALE), 97 min, 
Drama/Romance, Livre.

O astro alemão Karlheinz Böhm brilha no 
papel do compositor Franz Schubert (1797 - 
1828), que se apaixona por uma de suas alunas 
na Viena do século XIX. O filme mostra ainda 
o histórico encontro de Schubert e Beethoven.

A ESTRELA DE 
BELÉM
DIA: 29/09/18
SÁBADO – MATINÊ
ELENCO:  Vini Ro-
drigues, Cristina Mel, 
Caique Oliveira, 2017 
(EUA), 86 min, Anima-
ção Família, 6 anos.

Com três camelos brincalhões e alguns ani-
mais excêntricos, o burro Bo e seus novos 
amigos seguem a Estrela de Belém e se tor-
nam heróis anônimos no primeiro Natal.

O INSULTO
DIA: 29/09/18 
SÁBADO
ELENCO: Adel Karam, 
Kamel El Basha, 2018 
(Líbano/BEL/Chipre/Fra/
EUA), 112 min, 14 anos.

Toni é um cristão libanês que rotineiramente 
rega as plantas de sua varanda. Um dia, aciden-
talmente, ele acaba molhando Yasser, um refugia-
do palestino, iniciando um desacordo que evolui 
para julgamento e toma dimensão nacional.

VATEL - UM BAN-
QUETE PARA O REI 
DIA: 30/09/18 
DOMINGO
ELENCO: Gérard 
Depardieu, Julian Sands, 
2000 (Reino Unido/FRA/
Bélgica), 117 min, Drama 
Histórico, 12 anos.

Em meio a inúmeras dívidas, a salvação eco-
nômica de uma região da França, no século 
XVII, está nas mãos de um mordomo que 
precisa preparar um suntuoso banquete para 
impressionar o rei Luís XIV.
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 Nas partidas que ainda faltavam do Torneio de Duplas de Tênis do 
ICRJ, duas foram realizadas no dia 20 de julho. A dupla João Pedro Zarur e 
Guilherme Aquino venceu Vicente Arruda e Rafael Sena na categoria A e na 
categoria B, a dupla Rodrigo Lins e Caio Martins venceu Hélio Lyra Jr e Luiz 
Felipe Barbosa.

JOGO FINAL

Final Cat A -Guilherme Aquino , João Victor Zarur x Vicente Arruda e Rafael Sena

Horta na 
Subsede
 O Chef Daniel Pezzotte começou a preparar 
uma horta em Cabo Frio. Os alimentos serão incluídos 
nas receitas preparadas no restaurante da subsede e as 
mudas poderão ser disponibilizadas aos associados.

 No próximo dia 13, a fotógrafa Dani Vargas estará mi-
nistrando o workshop de fotografia com celular na subsede Cabo 
Frio. Fotógrafa profissional desde 2010, ganhou o Prêmio Atitu-
de de Entretenimento e Concurso Nacional URBS Brasil 2017.
 A carga horária é de 4 horas, das 9h às 13h.O valor do 
investimento é de R$120,00 (sócios) e R$130,00 (convidados). 
As inscrições deverão ser feitas diretamente com a fotógrafa 
através do telefone (022) 99102-2686.

Segue o programa do curso:
1- Introdução à fotografia
2- Os três pilares da fotografia
3- Composição da foto
4- Luz/cores/flash
5- Edição de foto
6- Aplicativos de edição
7- Formatos para redes sociais

Workshop de 
fotografia

 Entre os dias 01 e 11 de 
outubro, apenas a sauna a vapor 
do Clube terá seu funcionamen-
to suspenso. Pois, será realizado 
o serviço de impermeabilização 
e substituição do piso. Porém, os 
demais servi-
ços na Sauna 
funcionarão 
normal -
mente.

SAUNA 
A VAPOR
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