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REGATA SANTOS - RIO

Sorsa III é o Fita Azul

E mais...
49º Circuito Rio

e  Brasileiro 
de ORC e IRC

Cerimônia 
de premiação 

do Open 25
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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 &



3

SumárioSumário Comodoria
 COMODORO 

Vicente Arruda Filho

VICE-COMODORO 
João Batista P. Cursino de Moura

 
CONTRA-COMODORO 

José Roberto Braile 

Divulgação
GERENTE DE COMUNICAÇÃO 

José Benicá 

Gisele Delazeri

DESIGNER
Tiago Pereira

ESTAGIÁRIO DE COMUNICAÇÃO
Arllyn Mello

ACERVO CULTURAL
Mônica Muniz

IMPRESSÃO
Grupo Smart Printer 

(22) 2654-1112

Mesa do Conselho
PRESIDENTE

Helio Lyra de Aquino Junior

VICE-PRESIDENTE
Carlos Eduardo Wright Domingues

 
1º SECRETÁRIO

Victor Vocos de Oliveira Camargo 

2º SECRETÁRIO
Evandro Soares

COMISSÃO DE ÉTICA
EFETIVOS

Delta Madureira Filho 
Luiz Carlos Peixoto de Lima Ramos

Wilson Teixeira
 

SUPLENTES
Fernando Antonio Gomes Pedrosa

Carlos Alberto Pires Jardim
Robledo Gioia

COMISSÃO MISTA
EFETIVOS

Marcio Kastrup - Vela
Ricardo M. e A. Mayer - Pesca

Luiz Sergio de S. Almeida - Lancha
Claudio Dutra de Aboim - Social

 SUPLENTES
Lelia Winckler Noethen Monti - Vela
Antonio Carlos Bento Ribeiro - Pesca
Giampaolo Roberto D. Jorio - Lancha
Francisco A. de M. Laranjeira - Social

 CONSELHO FISCAL
EFETIVOS

Luiz Eduardo Pereira de Lucena
Gustavo Banho Licks

Sergio Goretkin
 

SUPLENTES
Luiz Carlos Bulhões C. da F. Filho

Antonio Andre Capper
Antonio Bali

FOTÓGRAFOS 
Vanina Zini

Cláudio Macedo
Paulo Vitor

Paulo Sérgio dos Anjos
Rodrigo Nabuco

José Olímpio

FOTO DE CAPA:
José Olímpio

TIRAGEM
3.300 exemplares

Use o código ao 
lado para baixar 
o boletim para 
seu tablet ou 
smartphone.

Fique por dentro ............................................................................. 4
Almoço em homenagem à FAB é realizado no Salão Nobre .............. 5
Programação Social ........................................................................ 6
Bloco de carnaval abre o verão no ICRJ ...................................... 7
Lançamento do livro de Darke de Mattos ..................................... 7
73ª Regata da Escola Naval é realizada na Baía de Guanabara ......8
Patrícia Freitas é campeã brasileira de RS:X ................................... 8
Atletas do ICRJ se destacam no Campeonato Estadual de Laser ....... 9
ICRJ conquista as primeiras colocações no Campeonato Estadual de 
Optimist ......................................................................................... 9
Iate sedia brasileiro de J70 ......................................................... 10
Atletas de Snipe participam do Hemisferio Occidental & Oriental na 
Argentina .................................................................................... 11
Equipe Ginga leva um HPE25 zero na copa Gil de Souza Ramos .... 11
Sorsa III é o fita azul da 68ª edição da Regata Santos-Rio ......... 12
Crioula vence o 49º Circuito Rio ............................................... 14
ICRJ sedia Sul-Americano de Star ............................................... 16
Calendário da Vela ........................................................................ 16
Cursos da EDN .......................................................................... 17
Premiação da 25ª edição do Open 25 ......................................... 18
Greenboat leva o Torneio de Abertura e a 1ª etapa do Torneio 
Malin Rio ..................................................................................... 20 
Calendário da Pesca ..................................................................... 20
Restaurante ................................................................................. 21
Subsedes ....................................................................................... 22
Cinema ...................................................................................... 24 
Iate News ..................................................................................... 26



4

final de outubro e início de novem-
bro foi bastante movimentado para 
a Vela no ICRJ. Sediamos conco-
mitantemente o Campeonato Bra-
sileiro de J70 e o Estadual de Star, 
de 19 a 21 de outubro. Já no final 

de outubro, dia, 27, a Regata Santos-Rio foi realizada, 
tendo o Barco Sorsa III como o Fita Azul da velejada, e 
capa desta edição. Na sequência, de 01 a 04, aconteceu 
o 49º Circuito Rio, um dos mais importantes eventos da 
vela nacional, tendo o Barco Crioula do ICRJ e Veleiros 
do Sul como campeão geral da competição. Na semana 
seguinte, de 07 a 11, ocorreu o Sul Americano de Star, 
que teve uma verdadeira disputa olímpica nas raias da 
Baía de Guanabara, tendo como vencedores os velejado-
res Robert Scheidt e seu parceiro Arthur Lopes. No mes-
mo final de semana, sediamos também a final da Copa 
Gil de Souza Ramos, de HPE 25, tendo como vencedor e 
ganhadora de um barco zero a Equipe Ginga, de Ilhabela. 
Na próxima edição divulgaremos os resultados do Cam-
peonato Brasileiro de HPE 25, que ocorreu de 15 a 18 de 
novembro, da Taça Royal Thames da Classe Star, dias 24 
e 25, e o Campeonato Estadual de Snipe e Finn nos dias 
30 de novembro, 01 e 02 de dezembro. 
 Fora de sede, destacamos a participação de nos-
sos atletas no Estadual de Laser e Optimist, com ótimos 
resultados. Patrícia Freitas sagrou-se campeã do Brasilei-
ro de RS:X e Dorf levou o Estadual de BRA RGS. Em 
águas Argentinas, destaque para Bruno Bethlem e Rodri-
go Lins, durante Campeonato do Hemisferio Occidental 
& Oriental da Classe Internacional de Snipe.
 Na Pesca, acompanhamos a premiação da 25ª 
edição do Open 25, com homenagem aos idealizadores 
do torneio, Amaury e Fernando Pedrosa. Destaque tam-
bém para a 1ª Etapa do Torneio Marlin Rio e Torneio de 
Abertura, que teve a equipe Greenboat, do Comandan-
te Philip Greenman, como vencedora. O resultado final 

ficou para a 2ª etapa que será divulgada na próxima edição 
deste informativo.
 Na parte de eventos sociais, iniciamos com o registro 
do lançamento póstumo do livro “O mar é verde e o céu, 
azul”, de Darke Resende Bhering de Mattos, no dia 18 de 
outubro, seguido do Almoço em Homenagem à FAB, no 
dia 25.  No dia 10 de novembro, um bloco de carnaval abriu 
o verão para os sócios, que aproveitaram muito no Cais da 
Bandeira. Para dezembro, será realizada mais uma edição do 
Pedal ICRJ, no dia 01. Seguindo o projeto Música nos Co-
queiros, será a vez da cantora Hanna se apresentar aos sócios, 
homenageando os 60 anos da Bossa Nova, no dia 08. Para as 
crianças entrarem no clima de Natal, teremos a peça infantil 
“O Natal da Bela e da Fera”, também no dia 08, além da já 
tradicional Festa de Natal Infantil, no dia 16, este ano com 
atividades no Circo Popeye e também na água. Finalizando, 
teremos o Almoço em Homenagem à Marinha do Brasil, no 
dia 15 de dezembro, que contará com a presença do Coman-
dante da Marinha.
 A EDN está preparando muitas atividades para a 
criançada para a Colônia de Férias, que acontecerá durante 
três semanas: de 15 a 18/01; de 22 a 25/01; e de 29/01 a 
01/02. Mais informações e inscrições na Secretaria da EDN.
 Pensando nas ceias de Natal e Réveillon, as subsedes 
de Cabo Frio e Angra dos Reis (somente Réveillon) prepa-
raram menus muito especiais para os associados que por lá 
estiverem hospedados. Faça sua reserva diretamente com a 
subsede. Já o Restaurante Star, está recebendo encomendas 
para as ceias das festas de final de ano. Você pode verificar o 
menu e valores nesta edição. Fique atento ao prazo para fazer 
o seu pedido. 
 Ao final de mais um ano, a Comodoria do Iate Clu-
be deseja boas festas a todo o quadro de associados e que o 
novo ano seja próspero e cheio de realizações.

Boa leitura!

O
Fique por Dentro...
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 Com a finalidade de homena-
gear a Força Aérea Brasileira e reve-
renciar o Patrono da aviação Alberto 
Santos Dumont, no período de co-
memorações do “Dia do Aviador”, 
realizou-se no dia 25 de outubro o 
tradicional almoço de confraterni-
zação entre nosso quadro social e os 
Oficiais da FAB.
 Após um breve coquetel, o 
Comodoro Vicente Arruda deu as 
boas-vindas a todos e proferiu algu-
mas palavras aos Oficiais, Diretores, 
Assessores, Conselheiros e Sócios que 
prestigiaram o evento: “Não é possível 
imaginar o Brasil sem sua Força Aérea, 
sem aviões cruzando os céus a cada ins-
tante, dia e noite integrando os brasi-

leiros com sua própria terra, protegendo 
e servindo o povo através da dedicação 
e paixão de homens e mulheres abne-
gados”. O Comodoro lembrou ainda 
que nos primórdios da fundação do 
ICRJ, havia uma Escola de Aviação, 
constituída de um campo de pouso, 
rampa de acesso para hidroaviões, um 
hangar e um pátio de estacionamento 
para aeronaves. Essas edificações, ex-
ceto o campo de pouso, foram con-
servadas e são atualmente utilizadas 
para as atividades náuticas do Clube.
 Em seguida, o Brigadeiro 
Médico Júlio César da Gama Apoli-
nário, Diretor do Hospital de Força 
Aérea do Galeão, subiu ao púlpito 
para agradecer ao ICRJ pela recepção 

ALMOÇO EM HOMENAGEM À FAB 
É REALIZADO NO SALÃO NOBRE

 Que tal um Ano Novo 
com roda de samba, em uma 
das festas mais bem-concei-
tuadas do Rio de Janeiro? O 
Réveillon Tardezinha será re-
alizado à beira da piscina do 
Clube e contará com a presen-

ça do cantor Thiaguinho, como 
anfitrião da festa, além de várias 
outras atrações. 
 A festa não é organizada 
pelo Clube, mas os sócios podem 
adquirir até 03 convites com des-
conto – mediante apresentação 

de carteira de sócio - através 
de link exclusivo no site www.
ingressocerto.com/tardezinha-
-reveillon-2019. Mais infor-
mações com a Gerência Social 
pelo telefone (21) 32237200 – 
ramais 2232 e 2101. 

Réveillon Tardezinha na Pérgula da Piscina

e parceria entre as instituições. Finali-
zando o momento solene, houve a tro-
ca de lembranças entre o Comodoro e 
o Major-Brigadeiro-do-Ar José Isaías 
Augusto Carvalho Neto, Comandan-
te da Universidade da Força Aérea e 
homenageado do dia, representando 
o Comandante da Aeronáutica. O 
almoço de confraternização entre os 
presentes foi servido em seguida.
 Embora desativada há muito 
tempo no clube, a aviação permane-
ce viva em nossos registros históricos 
e representada pela estrela em nossa 
bandeira, flâmulas e distintivos, ao 
lado das que simbolizam a vela e a 
pesca, atividades náuticas que consti-
tuem o objetivo principal do ICRJ.

Comodoro Vicente Arruda discursa para Oficiais, Diretores, Assessores, Conselheiros e Sócios Comodoro Vicente Arruda e Major-Brigadeiro-do-Ar 
José Isaías Augusto Carvalho Neto trocaram presentes
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Dezembro

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

Música nos Coqueiros - Celebração de 60 anos da Bossa 
Nova com a cantora Hanna. No Cais da Bandeira, às 20h.08

Tributos - Karina Duque Estrada e Arthur Barreiros em tributo 
à Música Brega. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.01

15

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

Tributos - Lu Fogaça em tributo a Gonzaguinha. No Ponto de 
Encontro, das 20h às 23h.

13

08

15

8º Pedal ICRJ / 11º BMBIKERS. 
Largada às 8h no portão 3 do ICRJ.01

Teatro Infantil - O Natal da Bela e a Fera. 
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 15h.

Almoço em homenagem à Marinha do Brasil. Coquetel no 
Salão Nobre e almoço no Salão Marlin Azul, às 13h.

27
Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Junior
(Saxofonista). No Bar Temático, às 19h.
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 No dia 18 de outubro, foi realizado o lançamento póstumo do 
livro “O mar é verde e o céu, azul”, de Darke Resende Bhering de Mattos, 
no Corredor da Rainha. O autor dedicou os três últimos anos de vida 
escrevendo a obra, onde relata sua experiência no mar e no ar. O fascínio 
pelo mar e pela vela foram herdados de seu pai, Jorge Mattos, assim como 
o amor pela aviação teve forte influência de seu tio Darke.
 Membro ativo do Iate desde 1943, participou de diversas comis-
sões, atuou  como Presidente do Conselho Deliberativo em 1982-1983, e 
Vice-Presidente por três mandatos na década de 80. Após nove mandatos 
como Conselheiro, recebeu a honraria de se tornar Conselheiro Consultor 
em março de 2006.

LANÇAMENTO DO LIVRO 
DE DARKE DE MATTOS 

 A alegria do carnaval de rua tomou con-
ta do Clube na noite do dia 10 de novembro. A 
folia no Cais da Bandeira ficou a cargo de um 
bloco de carnaval, que abriu o verão no ICRJ e 
deu uma prévia do que será o Carnaval 2019, 
com suas marchinhas, axés e versões de música 
pop com muito muito batuque.

BLOCO DE CARNAVAL 
ABRE O VERÃO NO ICRJ
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ICRJ CONQUISTA AS PRIMEIRAS 
COLOCAÇÕES NO CAMPEONATO 

ESTADUAL DE OPTIMIST

Vela &

 No dia 14 de outubro, a Ilha de Villegagnon, na 
Baia de Guanabara, recebeu visitantes e competidores, na-
cionais e internacionais, para a realização da 73ª edição da 
Regata Escola Naval.
 Organizada pelo Grêmio de Vela da Escola Naval, 
a regata ocorre desde 1946 e tem como propósito a integra-
ção entre velejadores de várias idades, agregando valores à 
vida desses esportistas, além de comemorar o Dia do Vele-
jador, instituído no segundo domingo de outubro de cada 
ano, pela Lei Estadual nº1602 de 28 de dezembro de 1989.

73ª REGATA ESCOLA NAVAL É 
REALIZADA NA BAÍA DE GUANABARA

 Neste ano, a competição contou com a participação 
de 231 veleiros e cerca de 3.300 pessoas visitando a Ilha, além 
da presença de representantes de cinco Marinhas Amigas – 
Alemanha, Chile, Holanda, Portugal e Uruguai.
 O velejador João Marcos Mendes, do ICRJ, foi o fita 
azul - primeiro a cruzar a linha de chegada no tempo real - 
competindo na classe ORC 500 com o barco Vesper IV. As 
colocações oficiais já estão disponíveis no site do Grêmio de 
Vela da Escola Naval (www.gven.org.br) e a premiação ocor-
reu no dia 23 de outubro, na Escola Naval.

 O Campeonato Brasileiro da classe RS:X (Windsurf ) foi disputado 
na Barra da Tijuca, na Lagoa de Marapendi, durante o final de semana dos 
dias 27 e 28 de outubro. Representante do Brasil nas últimas três edições dos 
Jogos Olímpicos, a atleta do ICRJ Patrícia Freitas foi a vencedora na categoria 
feminina. No masculino, Brenno Francioli ficou no topo do pódio. A compe-
tição foi organizada pela CBVela, em conjunto com a Associação Brasileira de 
Windsurf (ABWS) e a Associação Carioca de Windsurf (ACW).

PATRÍCIA FREITAS É CAMPEÃ 
BRASILEIRA DE RS:X

 O Campeonato Estadual 
de BRA-RGS foi realizado em 
05 etapas distintas e em diferen-
tes Clubes - ICB (08/04), ICRJ 
(26 e 27/05), CNC (31/05 e 1, 
2 e 3/6), ICB (16/09) e ICJG 
(30/09). Ao final, o barco Dorf, 
do Comandante Roberto Sch-
nardorf, representando o ICRJ, 
venceu a competição.
 A RGS - Regra Geral 
Simplificada, é uma classe na-
cional originada no início dos 
anos 90 no Rio Grande do Sul 
e, atualmente, está presente nos 
principais pólos náuticos do país. 
A classe se caracteriza pela mas-
siva presença de vários barcos de 
cruzeiro, que através desta regra 
podem participar das regatas.

DORF LEVA O 
CAMPEONATO 
ESTADUAL DE 

BRA-RGS – 2018
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 A Lagoa Rodrigo de Freitas foi o cenário do 
Campeonato Estadual Laser 2018, sediado pelo Clube 
Naval Piraquê. Os atletas do ICRJ competiram nas clas-
ses Radial, nos dias 20, 21, 27 e 28 de outubro, e Stan-
dard e 4.7, nos dias 02, 03 e 04 de novembro, obtendo 
ótimos resultados.
 Na Radial, Gabriella Kidd levou o título de 
Campeã Geral da competição. Destaque também para 
Érico de Mello Penteado, que ficou na primeira coloca-
ção da Sub 19 Masculino. Na Standard, o pódio foi todo 
composto por atletas do ICRJ, tendo João Pedro Souto 
de Oliveira como Campeão Geral, seguido de Ricardo 
Luz em segundo lugar e Gustavo Nascimento na tercei-
ra posição. Já na Classe 4.7, destaque para Humberto 
Cardoso, Campeão Geral e Mariana Mirow e Crespo, 
Campeã Feminina Sub 16 e Vice-Campeã Geral.

ATLETAS DO ICRJ SE DESTACAM NO 
CAMPEONATO ESTADUAL DE LASER

 Nos dias 20, 21, 27 e 28 de ou-
tubro e 02 de novembro, o Clube de Re-
gatas Guanabara sediou o Campeonato 
Estadual de Optimist. Mais uma vez 
nossos atletas da Flotilha Zé Carioca ob-
tiveram grande destaque na competição.  
 Na categoria Veterano, 
Newton Passos levou o primeiro lu-
gar. Já nos Estreantes, a primeira co-
locação ficou com Thiago Guarischi, 
que vem se destacando na Classe. En-
tre as meninas, o título ficou com a 
velejadora Joana Gonçalves. Na com-
petição entre equipes, O ICRJ ocu-
pou os três lugares do pódio, sendo 
que a primeira colocação ficou com 
o time composto por Bernardo Mar-
tins, Axel Vergueiro, Joana Gonçal-
ves, Nina Pessoa e Lucas Freitas. 

Ricardo Luz, João Pedro Souto de Oliveira e Gustavo Nascimento, com os pais 
orgulhosos durante premiação da Classe Standard

 Com o fim da temporada 
2018 no Rio de Janeiro, agora a Floti-
lha se prepara para o Campeonato Sul 
Brasileiro de Optimist em Florianó-

polis em novembro e o Paulista Open 
em Ilhabela, em dezembro, que será 
uma prévia do Campeonato Brasilei-
ro em janeiro de 2019.

Vela - Flotilha Zé Carioca no pódio do Campeonato Estadual de Optimist

ICRJ CONQUISTA AS PRIMEIRAS 
COLOCAÇÕES NO CAMPEONATO 

ESTADUAL DE OPTIMIST



10 Vela &

 Concomitantemente ao Campeonato Brasileiro de J70, ocorreu nas 
mesmas raias o Campeonato Estadual de Star, nos dias 19, 20 e 21 de outu-
bro, sendo realizadas cinco regatas, com dez tripulações na água, com boas 
condições de vento.
 Na sexta-feira, ao final do dia, os velejadores confraternizaram pró-
ximo a rampa do Hangar 03. Já no sábado, as comemorações ocorreram no 
Bar Temático, com a presença do velejador Jorge Zarif, que ganhou o Cam-
peonato Mundial de Star nos Estados Unidos em outubro deste ano. 
 As duas últimas regatas ocorreram no terceiro dia, levando o barco 
Capatosta de Marcelo Bellotti e Maurício Bueno, do Iate Clube de Santos/
Yacht Club Paulista, ao topo do pódio. O segundo lugar ficou com a dupla 
Alessandro Pascolato e Henry Boening, do ICRJ, com o barco Miisca. Na 
terceira colocação ficou o barco Clementine, de Marcelo Fuchs e Ronald 
Seifert, do Yacht Club Santo Amaro.
 Na categoria B, o barco Viva la Vita de Marco Szili e Enzo Accyoli 
foi o premiado. Na categoria C, a premiação foi para João Marcos Mendes e 
Maurício Maciel, com o barco Julieta. E na categoria Black Star – barco mais 
antigo considerado relíquia – a premiação foi para Sérgio Goretkin Filho e 
Fernando Horn Ilha, com o barco Baleia.
 Os troféus foram entregues durante churrasco realizado no Bar dos 
Pinguins, no domingo, em ambiente de integração com os velejadores do 
Campeonato Brasileiro de J70. A competição foi um preparatório para o Sul 
Americano de Star, sediado pelo ICRJ de 07 a 11 de novembro.

IATE SEDIA 
BRASILEIRO DE J70

Barco To Nessa - 1º Lugar Brasileiro J70

Barco Caruru - 2º lugar Brasileiro J70

 Marcelo Bellotti e Mauricio Bueno (ICS-YCP) - 1º Lugar 
Campeonato Estadual de Star

Alessandro Pascolato e Henry Boening - Barco Miisca - 2º Lugar 
Estadual de Star

 Nos dias 19, 20 e 21 de outubro, o Iate Clube sediou o Campe-
onato Brasileiro de J70, com a participação de seis tripulações. Após nove 
regatas corridas, com boas condições de vento, o título de bicampeão ficou 
com o Tô Nessa, de Renato Cunha – ganhador da última Buenos Aires/
Rio - e tripulação composta por Samuel Albrecht, Gabriel Portilho, Kadja 
Brandão e Rafael Pariz. O barco Caruru de Flávio Pinheiro de Andrade e 
tripulação composta por Maurício Santa Cruz, Henrique Pellicano e Felipe 
Rudge, foi o vice-campeão. Completou o pódio o barco Highlander’s de 
Marcos Soares, Marcelo Ferreira, Henrique Haddad e Selmo Nissenbaun.
 As comemorações aconteceram informalmente na sexta e sábado 
após as regatas, em frente ao Diran. A premiação ocorreu no domingo, no 
Bar dos Pinguins, em integração com velejadores que correram o Campeo-
nato Estadual da Classe Star.

ESTADUAL DE STAR 
ANTECEDEU 
SUL-AMERICANO



11Vela &

 De 22 a 27 de outubro, o Rio da Prata foi 
cenário do Campeonato do Hemisferio Occidental 
& Oriental da Classe Internacional de Snipe. Jovens 
e adultos da Argentina, Uruguai, Brasil, Chile, Peru, 
Cuba, Guatemala, Canadá, Japão, Estados Unidos e 
Equador foram recebidos no Club Náutico Olivos 
para dias de intensas competições e integração entre 
os velejadores.
 Foram 10 regatas disputadas por 42 barcos, e 
o ICRJ foi muito bem representado. A dupla Bruno 
Bethlem e Rodrigo Lins finalizaram o campeonato 
em 9º lugar. Destacamos também a participação de 
Flávio Wanderley Castro (ICRJ) e Rodrigo Stephan 
de Almeida, que ficaram com a 14ª posição. O pódio 
ficou com os americanos Ernesto Rodriguez e Kathle-
en Tocke.

Bruno Bethlem e Rodrigo Lins durante o Hemisferio Occidental & Oriental da Classe 
Internacional de Snipe na Argentina

ATLETAS DE SNIPE PARTICIPAM DO HEMISFERIO 
OCCIDENTAL & ORIENTAL NA ARGENTINA

 O Iate Clube do Rio de Janeiro recebeu nos 
dias 10 e 11 de novembro os 10 barcos classificados 
para a realização da final da Copa Gil de Souza Ra-
mos, da Classe HPE 25. Foram 03 regatas disputadas 
no sábado e 02 no domingo, com dias ensolarados 
e ventos favoráveis. O campeonato ofereceu um dos 
prêmios mais significativo da vela brasileira: um HPE 
25 zero, sendo que o veleiro vencedor será entregue 
em troca do novo.
 A disputa se manteve bastante acirrada duran-
te a competição, mas o veleiro Ginga, do Timoneiro 
Vicente Monteiro, da Flotilha Ilhabela, destacou-se, 
ficando com o título e o super prêmio. A segunda 
posição no pódio ficou com o barco Bond Girl, da 
Flotilha Guarapiranga, e a terceira colocação ficou 
com o veleiro Conquest, também de Ilhabela.
 Os 10 veleiros participantes se juntarão à 
aproximadamente mais 20 embarcações para a dispu-
ta do Campeonato Brasileiro de HPE 25, realizado de 
15 a 18 de novembro, também no ICRJ.

EQUIPE GINGA LEVA UM HPE25 ZERO 
NA COPA GIL DE SOUZA RAMOS

Equipe Ginga - Campeões da Copa Gil de Souza Ramos
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 A tradicional Regata San-
tos Rio - primeira regata de veleiros 
realizada em mar aberto no Brasil - 
chegou a sua 68ª edição no dia 27 
de outubro. Largaram do cais do Iate 
Clube de Santos, às 12h05, 22 barcos 
das Classes ORC, IRC, BRA RGS e 
Mini Transat (Classe Convidada), en-
frentando inicialmente condições de 
mar mexido, ondas de meio metro e 
ventos fracos na casa dos 4 nós. 
 A travessia de 196 milhas 
náuticas até a entrada da Baía de Gua-
nabara foi realizada com ventos favo-
ráveis de mais de 30 nós e mar grosso, 
causados pelo ciclone extratropical 
que se originou no Sul do Brasil e se 
afastou para alto mar.  Apesar das ad-
versidades, os bravos aventureiros se-
guiram viagem e os barcos velejaram 
rápido, com algumas avarias, mas so-
mente um abandono. O barco Maes-
tralle, do Almirante Adalberto Casaes, 
sofreu avaria nos calços da enora do 
mastro, o que forçou a tripulação a 
desistir da competição e seguir moto-
rando em segurança até o Rio.
 Após 21h14min53s de veleja-
da, o Barco Sorsa III, do Comandante 
Sérgio Bitencourt, despontou como o 
Fita Azul – 1º a cruzar a linha de che-
gada. A equipe do ICRJ, que tinha 
como um dos tripulantes o Contra 
Comodoro José Roberto Braile – o 
Pre - assumiu a liderança logo após a 
largada e sagrou-se como a mais rápi-
da desta edição. Em seguida vieram o 
Crioula 29, do Comandante Samuel 
Albrecht, no tempo de 21h24min40s 
e o Vesper IV, do Comandante João 
Marcos, em 22h24min58s. Todos re-
presentantes do ICRJ.

SORSA III É O FITA AZUL DA 68ª 
EDIÇÃO DA REGATA SANTOS-RIO

 Os resultados finais por clas-
ses, trazem o Barco Rudá, do Coman-
dante Mário Martinez do Iate Clube 
de Santos, na primeira colocação da 
Classe IRC. Já na Classe ORC, o 
primeiro lugar ficou com o veleiro 
Felciuno, do Comandante Francis-
co Freitas do Clube dos Jangadeiros. 
Na RGS, o Barco Grug, do Coman-
dante Marcos Pereira do ICRJ foi o 
campeão. E na classe convidada Mini 
Transat, o Barco Daddy-O do Co-
mandante José Souza foi o vencedor, 
representando o Clube Internacional 
de Regatas.

 Neste ano, a competição contou 
pontos para o Campeonato Brasileiro 
de ORC e IRC, promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Veleiros de Oceano 
(ABVO), e também para o Circuito Rio, 
promovido pelo Clube.
 A cerimônia de premiação ocor-
reu no dia 02 de novembro, junto com 
a Festa da Vela – All Black, na Pérgula 
da Piscina. O recorde da competição de 
18h09min33seg, pertencente ao barco 
Camiranga de 2015, foi mantido, mas 
a competição continua sendo palco de 
emocionantes velejadas, sempre envol-
vendo grandes nomes da vela oceânica.

Vela &
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Barco Grug - 1º Lugar Classe BRA RGS na Santos-Rio

Barco Rudá - 1º Lugar Classe IRC na Santos-Rio

Barco Daddy-O - 1º Lugar Classe Convidada Mini Transat na Santos-Rio 
e Circuito Rio

Barco Felciuno - 1º Lugar Classe ORC na Santos

Vela &
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 O mês de novembro teve início e com ele o 
49º Circuito Rio, um dos mais tradicionais even-
tos da Vela Oceânica Brasileira. De 01 a 04, as 
águas da Baía de Guanabara receberam 38 veleiros 
das classes ORC, IRC, BRA RGS e Mini Transat 
– classe convidada desta edição - e mais de 290 
velejadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Espirito 
Santo e Rio Grande do Sul.
 As boas condições de vento e tempo pro-
piciaram seis belas e disputadas regatas no Rio e 
também a Regata Santos-Rio, realizada anterior-
mente, que contou para o Circuito como regata de 
percurso longo. 
 O Circuito foi aberto com a já tradicio-
nal Regata Victor Demaison, de percurso médio, 
que teve como trajeto para as classes ORC e IRC a 
Ilha das Cagarras e Ilha Rasa, e para a classe BRA 
RGS a Ilha Rasa, ambas com chegada na Ilha da 
Laje. O veleiro Duma ficou na primeira colocação 
da Classe ORC, a embarcação Phoenix na IRC, 
o barco Dona Bola na RGS, e o Xavante na Mini 
Transat. A confraternização ocorreu na parte de 
baixo do Salão Nobre.
 No segundo dia, os ventos moderados de 8 
a 12 nós e a maré vazando, permitiram a realização 
de duas regatas barla-sota para todas as classes. A 
primeira, valendo para a Regata Almirante Mon-
nerat, teve como vencedores os veleiros Crioula na 
ORC, Rudá na IRC, Zeus na RGS e Daddy-O na 
Mini Transat. Na segunda regata do dia, quem se 
deu bem foram os barcos Crioula na ORC, Pho-
enix na IRC, Dona Bola na RGS e Daddy-O na 
Mini Transat. A entrega de prêmios da Santos-Rio 
e Almirante Monnerat ocorreu à noite, na Pérgula 
da Piscina, seguidas pela Festa da Vela – All Black.
 No terceiro dia de competições, o vento 
sudeste de 12 a 15 nós demorou a entrar na Baía 
de Guanabara e proximidades, o que permitiu a 
realização de apenas uma regata com o percurso 
barla-sota para todas as classes. Os vencedores fo-
ram os barcos Duma na ORC, Phoenix na IRC, 
Zeus na RGS e Daddy-O na Mini Transat. A con-
fraternização aconteceu em frente ao Hangar 03, 

Crioula vence o 49º Circuito Rio

Barco Zeus - 1º Lugar Classe BRA RGS no Circuito RioBarco Phoenix - 1º lugar na Classe IRC no Circuito Rio

Barco Crioula 29 - Campeão do Circuito Rio e do Brasileiro de ORC
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com show da Banda Maré Cheia e a premiação da 
Regata Victor Demaison, realizada no primeiro dia 
de competições.
 No último dia, foram realizadas duas regatas 
com vento sudoeste médio, sendo uma barla-sota e 
uma de percurso, largando da Escola Naval e montan-
do marca de barlavento nas proximidades do Morro 
da Viúva e depois montando boia nas proximidades 
da Ponte Rio Niteroi, chegando novamente ao Morro 
da Viúva. O veleiro Crioula 29 ganhou as duas regatas 
pela ORC, o barco Phoenix venceu as duas pela IRC, 
Dona Bola venceu a primeira e Zeus a segunda pela 
RGS, e Daddy-O pela Mini Transat.
 A Classe ORC teve 17 veleiros inscritos, mas o 
destaque da competição foi o barco Crioula 29, do Co-
mandante Samuel Albrecht, com tripulação composta 
por velejadores do ICRJ e do Veleiros do Sul, de Por-
to Alegre. A embarcação foi a campeã geral e também 
da categoria I. Já na categoria II, a primeira colocação 
ficou com o veleiro Bravíssimo 4, do Comandante Lu-
ciano Secchin do Iate Clube do Espirito Santo.
 Com 13 barcos inscritos, a Classe IRC teve 
como Campeão geral e da categoria I o veleiro Pho-
enix, do Comandante Eduardo S. Ramos, represen-
tando a BR Marinas. Na categoria II, o vencedor foi 
o Esculacho, do Comandante Walcles Osório, do 
Iate Clube do Rio de Janeiro.
 Na Classe BRA RGS foram 5 barcos inscri-
tos, sagrando-se campeão geral e da categoria A o ve-
leiro Zeus, do Comandante Paulo Moura, represen-
tando o Grêmio de Vela de Ilhabela. Na categoria B, 
o campeão foi o barco Mano’s Chopp, do Coman-
dante Guilherme Winter, do Iate Clube Brasileiro.
 Na Classe convidada Mini Transat – barcos 
pequenos (21 pés) mas preparados para velejar em 
águas desabrigadas - o campeão foi o veleiro Daddy-
-O, do Comandante José Souza, do Clube Interna-
cional de Regatas.
 O encerramento do Circuito Rio se deu no 
dia 04 de novembro, ao final do dia, de forma bas-
tante descontraída na Pérgula da Piscina, com a pre-
miação dos campeões e sorteio de uma scooter aos 
participantes. 

 O Campeonato Brasileiro 
das classes ORC e IRC foi dis-
putado concomitantemente com 
o Circuito Rio, iniciando com 
a Santos-Rio e seguindo com os 
quatro dias de competições na 
Baía de Guanabara.
 Na ORC categoria I, 
quem levou o troféu de Campeão 
Geral do Brasileiro foi o Crioula 
29, de Samuel Albrecht, seguido 
pelo Sorsa III, de Sérgio Bitten-
court do ICRJ, e pelo Miragem, 
de Paulo Freire, também do ICRJ. 
Na ORC categoria II o pódio fi-
cou com Bravíssimo, de Luciano 
Secchin, seguido pelo Felciuno, 
de Francisco Freitas e Maestrale, 
de Adalberto Casaes, do ICRJ.
 Na IRC, o Rudá, de Mario 
Martinez, levou o título do cam-
peonato. Completaram o pódio o 
veleiro Cherne, de Gustavo Jr, e o 
Lady Milla, de Ricardo Tolentino, 
do ICRJ.

CAMPEONATO 
BRASILEIRO

DE ORC E IRC
Crioula vence o 49º Circuito Rio

Barco Zeus - 1º Lugar Classe BRA RGS no Circuito Rio

Barco Crioula 29 - Campeão do Circuito Rio e do Brasileiro de ORC

Barco Rudá, vencedor na IRC
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VELA - DEZEMBRO 2018
Data Regata Classes

30/11, 01 e 02/12 Campeonato Estadual Snipe
30/11, 01 e 02/12 Campeonato Estadual Finn

06 a 09 Campeonato Brasileiro (Válido para Copa HPE 30 - 5ª etapa) HPE 30
16 Regata Neptunus ORC, IRC, BRA RGS

15 e 16 Copa Snipe (3ª etapa) Snipe

 O Campeonato Sul-Americano da Classe Star foi reali-
zado pela primeira vez em 1952, quando a Star Class chegou à 
América do Sul. A primeira competição foi organizada pelo ICRJ 
e vencida por Roberto Bueno e seu Star “Xodó”. Muitas edições 
lendárias ocorreram ao longo dos anos, como a de 2009, também 
no ICRJ, quando o recorde de 63 Stars, de 14 países, foi regis-
trado. Este ano, o evento foi realizado de 07 a 11 de novembro, 
com um nível super alto pois contou com a presença de atletas 
renomados que fizeram e fazem a história da classe Star no país e 
as novas estrelas do presente. Foram 20 barcos inscritos, com 40 
velejadores do Brasil, Argentina, Holanda e Itália, competindo 
em 06 regatas, nas raias da Baía de Guanabara.
 Durante a cerimônia de abertura, ocorrida no Cais da 
Bandeira no dia 07, o medalhista Olímpico Lars Grael lembrou 
sobre a participação do sócio e também atleta olímpico Harry 
Adler, que há exatos 60 anos vencia o Sul-Americano aqui no 
ICRJ contra o campeão mundial da época, o cubano Carlos de 
Cárdenas. O Contra-Comodoro José Roberto Braile deu as boas-
-vindas a todas os velejadores e declarou aberto o campeonato.
 O primeiro dia de competições, previsto para ocorrer em 
08 de novembro, teve de ser adiado por falta de vento. No dia 
seguinte as condições de tempo e vento melhoraram e foi possível 
a realização de 03 regatas. A disputa se manteve bastante acirra-
da na regata de sábado, mas a definição da primeira colocação 
ficou para o domingo e estava entre os dois medalhistas olímpi-
cos Robert Scheidt e Lars Grael. O título foi definido apenas no 
terceiro critério de desempate, dando a vitória a Robert Scheidt e 
Arthur Lopes, do YCSA. A segunda posição ficou com Lars Grael 
e Samuel Gonçalves, do ICRJ/RYC. Em terceiro lugar Jorge Zarif 
– atual Campeão Mundial - e Ubiratan Matos, do ICRJ. Vale res-
saltar que os brasileiros dominaram o ranking até a oitava posição, 
confirmando a qualidade de nossos atletas na Classe Star. Jorge Zarif e  Ubiratan Matos - 3º Lugar Sul-Americano de Star

ICRJ sedia Sul-Americano

Lars Grael  e Samuel Gonçalves - 2º Lugar Sul-Americano de Star

Robert Scheidt e Arthur Lopes - 1º Lugar Sul-Americano de Star

de Star
Vela &
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CURSO DE VELA: FAST 23 Nível I - (mínimo de 3 e 
máximo de 4 alunos).

INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos) - Inscrições abertas

NAVEGAÇÃO: 
Arrais Amador - Teórica: 13, 14 e 18/12 (5ª, 6ª e 3ª fs), 
das 19h às 22h e Prática: 15 e 16/12 (sábado e domingo), 
das 09h às 12h.
Mestre Amador, Motonauta, Previsão do Tempo.
Capitão Amador - Inscrições Abertas para início dia 08 de 
janeiro de 2019.
Plantão GPS + VHF : das 18h às 20h nos dias 11, 12, 13 e 
14 de dezembro.

Vem remar!
Stand Up - Agende um horário e venha remar e conhecer 
o esporte, quem ama o mar, sol e quer exercitar o equilí-

CURSOS

Edn &

brio, 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)

 Janeiro está chegando e a EDN está preparando muitas atividades 
para à criançada. A Colônia de Férias acontecerá durante três semanas: 

de 15 a 18/01; de 22 a 25/01; e de 29/01 a 01/02. As atividades são 
destinadas as crianças de 4 a 13 anos pelo período integral – de 08h30 

às 17h30. Mais informações e inscrições na Secretaria da EDN.

Colônia de Férias em janeiro
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 No dia 18 de outubro, o Salão Nobre recebeu os 
pescadores do Open 25 para a cerimônia de premiação do 
torneio, ocorrido durante os meses de agosto e setembro. 
Os troféus foram entregues aos vencedores do Open 25, 
Evolving e Open com Iscas Artificiais. Além disso, foram 
premiados também as maiores peças da competição e os 
recordistas dos dois torneios. Todos os participantes rece-
beram brindes de nossos colaboradores.
 Os idealizadores do torneio, Amaury e Fernando 
Pedrosa, também foram homenageados durante a cerimô-
nia.  Em agradecimento pela criação, evolução e sucesso 
da competição, receberam das mãos do Comodoro Vicen-
te Arruda e do Diretor de Pesca Eliseu Soares placas alusi-
vas aos 25 anos do Open 25.
 As equipes vencedoras Release, do Open 25, e 
Guess, do Iscas Artificiais, estão automaticamente classifi-
cadas para o Offshore World Championship, que acontecerá 
em abril de 2019, na Costa Rica. 

A ORIGEM DA COMPETIÇÃO
 Tudo começou como uma brincadeira entre os ir-
mãos Amaury e Fernando Pedrosa, Fernando Martins e 
seus familiares. A competição, apesar de amadora, tinha 
regulamento e premiação e era chamada entre eles de Blue 
Wave. A brincadeira foi tomando visibilidade e os amigos 
foram demonstrando interesse em participar. Na época, o 
senhor Roberto Martins, que era dono do Estaleiro Rio 
Star, se comprometeu em patrocinar a competição, desde 
que fosse para barcos de 25 pés. Além dele, o sócio Otto 
Vergueiro também se dispôs a patrocinar a competição, 
pois na época possuía uma loja onde hoje fica a EDN, 
chamada Fisherman Paradise, que vendia material de pes-
ca. Com este apoio, em 1994 foi realizado o primeiro Tor-
neio Open 25. 
 O Troféu Onda Azul, que hoje premia a equipe 
que apresentar o maior número de espécies distintas de 
peixes, foi instituído em homenagem aos criadores do tor-
neio, inicialmente chamado de Blue Wave. De lá para cá, 
já foram realizadas 25 edições da competição, sempre com 
muito sucesso, tornando o OPEN 25 um dos principais 
torneios de Pesca do ICRJ.

PREMIAÇÃO DA 
25ª EDIÇÃO 
DO OPEN 25 

Release campeã Open 25’ - Eliseu Soares e Pré entregam premiação para Co-
mandante Alberto Quintaes, Vicente Arruda, Flávio Reis e Almir Fernandes

Equipe Guess Campeã do Open Artificial. Pré entrega premiação para Eliseu  
Soares, Flávio Lopes Reis, Evandro Soares, Comandante Roni Argalji e José 
Cláudio

Equipe Nord Campeã Evolving. Amaury Pedrosa e Fernando Pedrosa entregam 
premiação para Otto Vergueiro, Rafael Sasso, Horácio Veiga e Comandante 
Pedro Guimaraes
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OPEN 25 EVOLVING ISCAS ARTIFICIAIS

1º Lugar - Equipe Release 1º Lugar - Equipe Nord 1º Lugar - Equipe Guess

2º Lugar - Equipe Guess 2º Lugar - Equipe Doka 2º Lugar - Equipe Release

3º Lugar - Equipe Galática 3º Lugar - Equipe Mar del Sol 3º Lugar - Equipe Borda Fishing

Equipe Borda Fishing 3ºz colocada Open Artificial - 
Haroldo Lorena entregando prêmios ao Comandan-
te Rogério Borda, Antônio Carlos, Leonardo Vinhaes 
e Wanderlei Conceição 

Equipe Galática 3º lugar Open 25’, João Victor 
Dias, Ricardo Pedrosa, Comandante Fernando 
Caetano Almeida Neto, Marco Aurélio, Guilherme 
Duque e  Flávio Valadão entregando prêmios

Equipe Mar Del Sol 3 lugar Evolving, José Luiz 
entregando prêmios ao Comandante Maurício 
Boynard, Thor Boynard e Leonardo Tolomei 

Equipe Doka 2º lugar Evolving. Comandante 
José Perdigão e Alex Gjorup com Ricardo Pedrosa 
entregando prêmios

Homenagem aos idealizadores do Torneio Open 25’ 
Amaury e Fernando

Recordistas do Torneio Open Com Iscas Artificiais Sérgio Pereira recebendo troféu de maior peça Equi-
pe Zirigo peixe Bonito Cachorro de 4,054

Recordistas Torneio Open 25’ 

Fernando Almeida Neto maior peça do Torneio Open 
25 - Namorado Verdadeiro de 13,700 entregue pelo Pré

AGRADECEMOS AOS COLABORADORES:
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PESCA - DEZEMBRO 2018

Data Torneio Local
01 55º Torneio Anual de Peixes de Bico – 3ª Etapa ICRJ
08 55º Torneio Anual de Peixes de Bico – 4ª Etapa ICRJ
15 16º Torneio Offshore Open 27,5’ ICRJ

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

 No dia 03 de novembro, foi 
realizada a 1ª Etapa do Torneio Marlin 
Rio e também do Torneio de Abertura 
da Temporada de Pesca Oceânica.  A 
equipe Greenboat, do Comandante Phi-
lip Greenman, Alex Greenman, Flávio 
Campos Reis, Flávio Lopes Reis, Eliseu 
Soares Filho e Marco Aurélio Vahia, ven-
ceu a 1ª etapa do Torneio Marlin Rio, 
com a captura de dois Marlins Azuis na 
linha 130 libras, conquistando também 
o Torneio de Abertura. 
 A segunda colocação do Tor-
neio Marlin Rio ficou com a Equipe 
Meirmão, do Comandante Sandro 
Lahmann, Renato Gil Barbosa, Elton 
Vasconcelos e Rodrigo Tunicão, com 
a captura de um Marlin Azul na linha 
80 libras, um Marlin Branco, e um 
Dourado (esse válido somente para 
o Torneio de Abertura). Já a terceira 
colocação na etapa, ficou com a Equi-

GREENBOAT LEVA O TORNEIO DE ABERTURA 
E A 1ª ETAPA DO TORNEIO MARLIN RIO

Equipe Greenboat - Comandante Philip, Diretor de Pesca Eliseu Soares e Flávio Campos Reis

Pesca &

pe Marebunda / Bad Company, dos 
Comandantes Adriano Guimarães e 
Paulo Campos, Oswalnir Rodrigues, 
Adolfo Maia e Vanderlei Gonçalves, 
com a captura de um Marlin Azul na 

linha 80 libras e um Marlin Branco.
 O resultado final do Torneio 
Marlin Rio ficou para a 2ª etapa que 
será divulgada na próxima edição des-
te informativo.
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GREENBOAT Philip Greenman 2 600 15:12 6600 1° Lugar

MEIRMAO Sandro Lahmann 1 300 09:07 1 45 13:42 1 15,2 2636 2° Lugar

MAREBUNDA/BAD COMPANY Adriano Guimaraes/Paulo Campos 1 300 13:15 1 45 09:33 2550 3° Lugar

COLT Fabio Bergman 1 300 13:24 1800 4° Lugar

ABI DE DEUS Helio Marques 1 300 14:19 1800 5° Lugar

PONTA NEGRA João Paulo 1 300 15:18 1800 6° Lugar

BINOCA Leonardo Bockner 1 45 10:51 1 35 10:15 1350 7° Lugar

PICANTE Luis Carlos Bulhões 1 45 11:55 750 8° Lugar

MAKAIO STAR Rodolfo Kreischer 1 35 09:36 1 9,0 655 9° Lugar

ALHAMBRA/SUNSET Guilhermino Lima/Delta Madureira 0 10° Lugar

PRELOU Armênio Machado 0 10° Lugar

VIDA MANSA/AQUAVIT Otto Vergueiro/Pedro Guimaraes 0 10° Lugar

RESULTADO FINAL - ETAPA ÚNICA - 03/11/18
Marlin Azul 
5xkg+300

Marlin Branco 
10xkg+300

Tubarão 
10xkg+100

Wahoo 
10xkg+10Sailfish 10xkg+250

EMBARCAÇÃO COMANDANTE

Dourado 
5xkg+10

Pontuação

COL.
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ICRJ FIRMA PARCERIA COM SENAC RIO
 Visando melhorias no atendimento que é prestado aos 
sócios e seus convidados e na qualidade das refeições que são 
servidas, o ICRJ firmou parceria com o Senac Rio para consul-
toria em nossas cozinhas. 
 O projeto será desenvolvido em 120 dias, divididos 
em quatro etapas. Durante a primeira etapa, será realizado o 
diagnóstico, por meio de visitas e pela observação de rotinas do 

setor. A partir disso, as outras três etapas serão agendadas – imple-
mentação, acompanhamento e relatório final - conforme o que for 
apontado na primeira análise. 
 A consultoria teve início em novembro e apresentará su-
gestões para melhoria no fluxo operacional, otimização da produ-
ção, programas de treinamento de pessoal e, consequentemente, 
avanços na qualidade do produto final destinado aos sócios.

 Para aqueles que querem aproveitar as ceias de Natal e Reveillon, no conforto de suas casas, 
sem ter o trabalho de prepará-las, o Restaurante Star oferece o serviço de encomendas.  Para o Natal, 
os pedidos devem ser feitos até o dia 15 e a retirada no dia 24, até às 13h. Já para o Ano Novo, os pe-

didos devem ser feitos até o dia 22 e a retirada no dia 31, até às 13h.
 Faça sua encomenda diretamente no restaurante ou pelo e-mail restaurante@icrj.com.br. 

Confira abaixo os itens disponíveis:

CEIA PRONTA NO CONFORTO DE SUA CASA
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 O Chef Daniel Pezzotti está preparando grandes surpresas para as 
Ceias de Natal e Ano Novo na Subsede de Cabo Frio. Você que foi sorteado 
para se hospedar por lá neste período tão especial, faça sua reserva direta-
mente no restaurante e disfrute com sua família das delícias feitas pelo Chef.

CEIA DE NATAL E ANO 
NOVO EM CABO FRIO

Ceia de Natal - Com a chegada do Papai Noel
R$70,00 para sócios 

R$100,00 para convidados de sócios
Menu: Mesa de frios, chester à Califórnia, pernil assado com 
molho mango chutney, arroz à grega, salada tropical, farofa 

especial, sobremesas variadas com rabanada. 
Bebidas a parte – sem cobrança de rolha

Ceia de Reveillon - Show com saxofonista Gabriel Leite
R$90,00 para sócios

R$150,00 para convidados de sócios
Menu: Mesa de frios, chester à Califórnia, pernil assado com 
molho de mango chutney, arroz à grega, arroz com lentilhas, 

salada tropical, farofa especial, sobremesas variadas.
Bebidas a parte – sem cobrança de rolha

 O deck da Subsede de 
Cabo Frio está de cara nova. As 
ripas de madeira foram todas ras-
padas e envernizadas, visando for-
tificar e preservar o espaço. Além 
disso, novas mesas, cadeiras e bar-
racas foram adquiridas para me-
lhor atender aos sócios.

MELHORIAS 
NO DECK

 Mesmo sem nunca ter ocor-
rido nenhum problema de segurança 
na Subsede de Cabo Frio, por medida 
preventiva, foram instaladas pela GP, 
novas câmeras em pontos estratégi-
cos. O monitoramento será realizado 

em Cabo Frio e também pelo De-
partamento de Segurança na sede da 
Urca. Essas câmeras complementam a 
cerca elétrica colocada no muro dos 
quartos, localizados na Vila, além das 
cercas já existentes. 

SEGURANÇA REFORÇADA

O guindaste na Subsede de Cabo 
Frio, com capacidade para supor-
tar até 3 toneladas, foi totalmente 
reformado.

GUINDASTE 
REFORMADO

Subsedes &
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Foram adquiridos 10 novos quadros para o acervo 
da Subsede do Iate Clube em Cabo Frio, que já 

estão decorando suítes, restaurante e áreas comuns.

O Associado Sergio Nascimento doou 40 livros para a 
Biblioteca da Subsede de Cabo Frio. 

Nosso acervo está crescendo!

DOAÇÃO DE LIVROSNOVOS QUADROS 

CEIA DE RÉVEILLON 
R$150,00 por Pessoa 

MENU: Mesa de frios, badejo assado com mo-
lho de frutos do mar, arroz com lentilhas, arroz 
à grega, arroz com brócolis, leitão assado, salada 

tropical, chester com molho, sobremesas diversas, 
incluindo banana frita com sorvete.

Bebidas a parte – sem cobraça de rolha

Este ano, a Subsede de Angra dos Reis está 
preparando uma linda ceia de Réveillon para os 

associados que por lá estiverem hospedados. Faça 
sua reserva diretamente no restaurante com Dilce 

ou pelo telefone (24)3365-0840.

CEIA DE ANO NOVO 
EM ANGRA DOS REIS
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SÉTIMO 
DIA: 30/11/18 
SEXTA-FEIRA 
ELENCO: Ricardo Da-
rín, Belén Rueda, 2014 
(Espanha/ARG), 88 min, 
Suspense, 12 (anos).

Sebastián tem dois filhos, Luna e Luca. To-
dos os dias, os três fazem a mesma brinca-
deira: apostam quem chega mais rápido do 
sétimo andar ao térreo. Porém, um dia, sem 
deixar vestígios, os filhos desaparecem duran-
te a brincadeira. 

PEDRO COELHO
DIA: 01/12/18 
SÁBADO - MATINÊ
ELENCO: Domhnall 
Gleeson, Rose Byrne, 
Sam Neill, 2018 ( EUA/
Reino Unido/Austrália), 
90 min, Aventura Fami-
liar, Livre.

Em Pedro Coelho, o adorado personagem de 
histórias infantis chega às telas de cinema em 
uma irreverente e contemporânea comédia 
cheia de atitude. 

ALGUÉM TEM 
QUE CEDER
DIA: 01/12/18 
SÁBADO
ELENCO:  Jack Nichol-
son, Diane Keaton, 
2004 (EUA), 133 min, 
Comédia Romântica, 14 
(anos). 

 Harry Sanborn é um playboy profissional. 
Durante o que deveria ser um final de sema-
na romântico com sua mais nova conquista, 
Harry sente dores no peito. Ambulância vai, 
ambulância vem, Harry acaba tendo que ser 
cuidado pela relutante mãe de sua namorada, 
uma bem-sucedida e divorciada dramaturga 
de Nova York, que inicialmente implica, e 
muito, com ele.

 MUITO BEM ACOM-
PANHADA
DIA: 02/12/18 
DOMINGO
ELENCO:  Debra Mes-
sing, Dermot Mulroney, 
Amy Adams, 2004 
(EUA), 90 min, Comédia 
Romântica, 12 (anos).

A irmã mais nova de Kat Ellis está prestes a 
se casar, e ela não quer comparecer sozinha 
à cerimônia... para completar, seu ex-noivo 
é o padrinho do casamento. Determinada a 
mostrar para todo mundo, que sua vida ro-
mântica vai muito bem, Kat contrata um ga-
roto de programa para acompanhá-la.

O GRANDE 
DITADOR
DIA: 07/12/18 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Charles 
Chaplin, Jack Oakie, 
Paulette Goddard, 1940 
(EUA), 126 min, Comé-
dia, Livre.

Um barbeiro judeu passa anos em um hospi-
tal do exército se recuperando de suas feridas 
após ter servido na guerra, sem saber do cres-
cimento de poder do ditador fascista Adenói-
de Hynkel e suas políticas antissemitas. 

RATATOUILLE
DIA: 08/12/18 
SÁBADO - MATINÊ
ELENCO:  Patton 
Oswalt, Thierry Ra-
gueneau, Brad Garrett, 
2007 (EUA), 110 min, 
Animação/Comédia 
Familiar, Livre.

Remy reside em Paris e possui um sofistica-
do paladar. Seu sonho é se tornar um chef 
de cozinha e desfrutar as diversas obras da 
arte culinária. O único problema é que ele é 
um rato. Quando se acha dentro de um dos 
restaurantes mais finos de Paris, Remy decide 
transformar seu sonho em realidade. Diver-
são garantida!

O CAÇADOR DE 
PIPAS
DIA: 08/12/18 
 SÁBADO
ELENCO:  Khalid 
Abdalla, Atossa Leoni, 
Ahmad Khan Mahmi-
dzada, 2008 (EUA), 122 
min, Drama, 14 (anos).

O romance best seller agora é o mais aplau-
dido filme de 2008. Enquanto cresciam em 
Kabul, Amir e Hassan eram amigos insepará-
veis. Quando adulto, vivendo na Califórnia, 
Amir é perseguido por uma traição contra 
Hassan, cometida durante um incidente na 
infância.

O CASAMENTO 
DO MEU MELHOR 
AMIGO
DIA: 09/12/18 
 DOMINGO
ELENCO: Julia Ro-
berts, Dermot Mulroney, 
Cameron Diaz, 1997 
(EUA), 105 min, Comé-

dia Romântica, 12 (anos).
Julianne é uma mulher determinada que des-
cobre estar apaixonada por Michael, seu anti-
go namorado e agora melhor amigo. Porém, 
existe apenas um problema: ele está prestes a 
se casar com outra pessoa.

NISE - O CORAÇÃO 
DA LOUCURA
DIA: 14/12/18 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Glória Pires, 
Simone Mazzer, Julio 
Adrião, 2016 (BRA), 108 
min, Drama/Biografia, 
12 (anos).

Nos anos 1950, uma psiquiatra contrária aos 
tratamentos convencionais de esquizofrenia 
da época é isolada pelos outros médicos. Ela 
então assume o setor de terapia ocupacional, 
onde inicia uma nova forma de lidar com os 
pacientes, através do amor e da arte. Baseado 
em fatos reais!

Cinema &

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

Colaboradora: Regina Passarelli Hamman*Sujeita a alterações

*
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BEETHOVEN - AVEN-
TURA DE NATAL
DIA: 15/12/18 
SÁBADO - MATINÊ
ELENCO:  John Cleese, 
Munro Chambers, 2015 
(EUA), 90 min, Comédia 
Infantil, Livre.

Um elfo de Natal acidentalmente decola no 
trenó do Papai Noel, e cai acidentalmente na 
Terra em uma cidade pequena, e perde o saco 
mágico de brinquedos. Beethoven deve res-
gatar o elfo, recuperar o saco de vigaristas ga-
nanciosos, e retornar ao trenó do Papai Noel 
em tempo de salvar o Natal.

O GRANDE HERÓI
DIA: 15/12/18 
SÁBADO
ELENCO: Mark 
Wahlberg, Taylor Kitsch, 
Emile Hirsch, 2014 
(EUA), 122 min, Guerra, 
16 (anos).

Durante a guerra no Afeganistão, uma equi-
pe de elite das forças especiais, SEAL, lide-
rada por Marcus Luttrell, tem a missão de 
capturar o líder talibã Ahmad Shah enquanto 
luta por suas vidas. 

O SEGREDO DOS 
SEUS OLHOS 
PALESTRANTE 
ANDRÉS VON 
DESSAUER
DIA: 16/12/18 
DOMINGO
ELENCO:   Ricardo 
Darín, Soledad Villamil, 

Pablo Rago, 2010 (ESP/ARG), 129 min, 
Drama, 16 (anos). 
Benjamín Espósito se aposenta do cargo de 
oficial de justiça e decide escrever um livro. 
Sua inspiração é um caso real de estupro e 
assassinato de uma jovem nos anos 70. Em 
sua jornada, ele conhece o marido da vítima e 
promete ajudá-lo a encontrar o culpado.

FELIZ NATAL 
DIA: 21/12/18 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Diane Kruger, 
Benno Fürmann, 2006 
(FRA/UK/BEL/Romênia/
ALE), 115 min, Guerra 
Histórico, 14 (anos).

Uma trégua durante a Primeira Guerra Mun-
dial é mostrada sob o ponto de vista dos sol-
dados envolvidos no conflito. Em dezembro 
de 1914, integrantes dos exércitos francês, 
escocês e alemão ganham uma folga de Natal 
e descobrem que é possível desfrutar de mo-
mentos de paz e humanidade nas trincheiras. 
Baseado em fatos Reais!

O EXPRESSO POLAR
DIA: 22/12/18
SÁBADO - MATINÊ
ELENCO:  Tom Hanks, 
Leslie Harter Zemeckis, 
2004 (EUA), 99 min, 
Animação/Aventura/Fa-
mília, Livre.

Tom Hanks e o diretor Robert Zemecks se re-
únem para “O Expresso Polar”, uma aventura 
inspirada no livro infantil de Chris Van Allsburg. 

UM HOMEM DE 
FAMÍLIA
DIA: 22/12/18
SÁBADO
ELENCO:  Nicolas 
Cage, Tea Leoni, Maken-
zie Vega, 2000 (EUA), 
125 min, Comédia/Fan-
tasia/Drama, 12 (anos).

O estilo acelerado de Jack muda em uma noite 
de Natal quando ele entra em uma mercearia 
no meio de um assalto e desarma o atirador. Na 
manhã seguinte, ele acorda deitado na cama ao 
lado de Kate, sua namorada da faculdade que 
ele deixou para perseguir sua carreira, e descobre 
que sua vida anterior não existe mais...

O AMOR NÃO TIRA 
FÉRIAS
DIA: 23/12/18 
DOMINGO
ELENCO:  Cameron 
Diaz, Kate Winslet, Jude 
Law, 2006 (EUA), 131 
min, Romance, 12 (anos).

Duas mulheres, uma dos EUA e a outra da In-
glaterra, decidem trocar de casa no Natal depois 
do término sofrido de seus relacionamentos.  

DE CARONA PARA O AMOR
DIA: 28/12/18 – SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Franck Dubosc, Alexandra 
Lamy, Elsa Zylberstein, 2018 (FRA), 109 
min, Comédia Romântica, 12 (anos).

Cinema &
Jocelyn, bem-sucedido homem de negócios, 
é um sedutor e mentiroso experiente. Ape-
sar de cansado de si mesmo, acaba seduzindo 
uma jovem bonita, fingindo ser deficiente, 
até o dia em que ela lhe apresenta sua irmã, 
que é realmente deficiente.

MULAN
DIA: 29/12/18 
SÁBADO - MATINÊ
ELENCO: James Hong, 
Thierry Ragueneau, Ge-
orge Takei, 1998 (EUA), 
88 min, Animação/Aven-
tura, Livre.

Temendo que seu pai adoentado seja convo-
cado para servir o exército chinês, Mulan se 
disfarça de homem e treina com os colegas. 
Acompanhada de seu dragão Mushu, ela usa 
sua inteligência para ajudar a combater a in-
vasão Hun e se apaixona por um charmoso 
capitão.

SEM RESERVAS
DIA: 29/12/18 
SÁBADO
ELENCO:  Catherine Ze-
ta-Jones, Aaron Eckhart, 
Abigail Breslin, 2007 
(EUA/Austrália), 103 
min, Comédia Dramática/
Romance, 14 (anos).

A experiente chef Kate Armstrong adminis-
tra sua vida e sua cozinha com grande inten-
sidade, mas, de repente, tudo muda quando 
ela se torna a guardiã de sua sobrinha e se re-
laciona com um colega, que acaba de entrar 
para sua equipe. 

A GRANDE APOSTA
DIA: 30/12/18 
DOMINGO
ELENCO: Christian Bale, 
Steve Carell, Ryan Gosling, 
2016 (EUA), 131 min, 
Comédia Dramática/Bio-
grafia, 14 (anos).

Em 2008, o guru de Wall Street Michael 
Burry percebe que uma série de empréstimos 
feitos para o mercado imobiliário está em ris-
co de inadimplência. Ele decide então apos-
tar contra o mercado investindo mais de um 
bilhão de dólares dos seus investidores.
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Visando a melhoria de seus 
serviços, a comunicação com a 

Sala Rádio agora pode 
ser feita também pelo 

celular/whatsapp 
(21) 99844-8849.

CELULAR NA 
SALA RÁDIO

NOVOS SÓCIOS

- EDUARDO AUGUSTO G. N. 
  DE ALMEIDA FLORÊNCIO
- LUCIENE STRADA DE OLIVEIRA
- MARIA CHRISTINA MONNERAT 
  GIFFONI
- MARIA LEIVA MIRANDA ZANELLI

Em reunião da Comissão Mista realizada 
em 10 de outubro de 2018 os Postulantes 
abaixo relacionados foram aprovados, pas-
sando à categoria de Sócios Proprietários:

 Pensando em fornecer mais informações para a 
segurança na navegação, o Clube divulga o serviço da 
Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON. 
Vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio do 
Comando da Marinha do Brasil, a empresa pública ini-
ciou recentemente a comercialização de cartas de navega-
ção eletrônica (ENC). 
 No website www.cartasnauticasbrasil.com.br, 
além de publicações e cartas náuticas em papel, poderão 
ser visualizadas todas as ENC brasileiras e do mundo – 
pouco mais de 16.000 células eletrônicas - permitindo 
traçar rotas de navegação, selecionar cartas de interesse e 
realizar a aquisição diretamente.

O QUE SÃO CARTAS E PUBLICAÇÕES NÁUTICAS?
São os documentos cartográficos que resultam de levan-
tamentos de áreas oceânicas, mares, baías, rios, canais, 
lagos, lagoas, ou qualquer outra massa d’água navegável 
e que se destinam a servir de base à navegação; são ge-
ralmente construídas na Projeção de Mercator e repre-
sentam os acidentes terrestres e submarinos, fornecendo 
informações sobre profundidades, perigos à navegação, 
natureza do fundo, fundeadouros e áreas de fundeio, au-
xílios à navegação, altitudes e pontos notáveis aos nave-
gantes, linha de costa e decontorno das ilhas, elementos 
de marés, correntes e magnetismo e outras indicações ne-
cessárias à segurança da navegação.

Iate News &

CARTAS DE 
NAVEGAÇÃO ELETRÔNICA
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Coquetel no Salão Nobre e almoço no Salão Marlin Azul 
Convite por adesão: RS1DD,DD · 

, (Somente para sócios) 


