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Horário da Sauna Horário Pilates
tƛǎŎƛƴŀ

Terça-feira a domingo

5ŀǎ фƘ Łǎ мфƘ

bŀǘŀœńƻ όо ŀ мн ŀƴƻǎύ
Terça e quinta-feira

5ŀǎ уƘмр Łǎ фƘ

ƻǳ Řŀǎ млƘмр Łǎ ммƘ

{ƛƴǳŎŀ
Segunda a sexta-feira

5ŀǎ мпƘол Łǎ ноƘ

Sábado, domingo e feriado

5ŀǎ мпƘ Łǎ ннƘ

/ŀǊǘŜŀŘƻ
Todos os dias

5ŀǎ моƘ Łǎ нмƘ

.ŀƭƭŜǘ
Terça e quinta-feira

5ŀǎ мтƘол Łǎ муƘол  
Ŝ Řŀǎ муƘол Łǎ мфƘол

!ǳƭŀ ŘŜ ¢şƴƛǎ
Terça a sexta-feira

5ŀǎ сƘ Łǎ мфƘ

 ¢şƴƛǎ π ¦ǘƛƭƛȊŀœńƻ Ǉκ {ƽŎƛƻǎ   
Segunda-feira a domingo

5ŀǎ мфƘ Łǎ ннƘ

Horário da Sede

bŀǘŀœńƻ DabL

tǊƻŦΦ ²ŀƭŘȅǊ wŀƳƻǎ
Terça e quinta-feira

5ŀǎ сƘ Łǎ фƘ

tǊƻŦΦ Cłōƛƻ tŜǎǎŀƴƘŀ
Quarta e sexta-feira

5ŀǎ сƘ Łǎ фƘ

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

Segunda a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Ulização p/ Sócios   

Segunda a sexta-feira

Das 19h às 23h 

Sábado e domingo

Das 06h às 23h 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 em 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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 capa deste mês traz um registro do 
Campeonato Brasileiro de 29er, se-
diado pelo ICRJ entre os dias 06 e 09 
de março, que recebeu velejadores do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Per-
nambuco. O ICRJ foi o campeão da 

categoria feminina. 
 Além do Brasileiro de 29er, sediamos tradicio-
nais regatas como a Darke de Mattos da classe Star, a 
Pimentel Duarte da ORC, IRC e BRA RGS, a 06 Horas 
da Baía de Guanabara da classe Snipe, a Copa Verão – 1ª 
etapa da Copa ICRJ – das classes Laser, Radial, 4.7, J24 
e HPE 25, a Carlos Alberto de Brito das classes Ranger 
22 e Star, a primeira etapa da Copa HPE 30, e a regata 
José Carlos Laport das classes HPE 25 e J24. 
 Fora de sede, aconteceu o Circuito Oceânico da Ilha 
de Santa Catarina com vitória do Angela Star VI na classe 
ORC Geral e vice-campeonato do Dona Bola na BRA RGS. 
 No Espírito Santo, ocorreu a etapa Vitória da se-
letiva de Optimist, a Flotilha Zé Carioca teve um ótimo 
desempenho e garantiu vagas no Campeonato Europeu 
e Norte-Americano da classe, além de posicionar o ICRJ 
como o 2º melhor clube dentre todos os representados 

no campeonato. No Centro Sul-Americano de Laser Ra-
dial, no Peru, a nossa atleta Gabriella Kidd conquistou a 
segunda colocação e garantiu vaga nos Jogos Pan-America-
nos deste ano. 
 Na Pesca, apresentamos o Guatemala Offshore 
Brazilian Championship, o campeonato brasileiro anu-
al que acontece na Guatemala que é classificatório para o 
Campeonato Mundial Offshore. O ICRJ é campeão dos 
últimos dois anos da competição.
 Na editoria Social, confira os registros do nosso 
animado pré-carnaval, que para os adultos realizou-se com 
o Iate Sunset Lounge, e para as crianças com o Bailinho de 
Carnaval do ICRJ. 
 Na coluna comemorativa “ICRJ rumo aos 100”, 
conheça um pouco da história da Escola de Desportos 
Náuticos, responsável por formar centenas de atletas que 
competem pelo clube.
 Em Iate News, veja o importante comunicado so-
bre o início e prevenção de incêndios nos boxes do clube, e 
saiba também sobre a participação da subsede de Cabo Frio 
na ação de limpeza das praias da região.  

Boa leitura!

A
Fique por dentro...
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 Em 1934, foram criados setores especializados 
para administrar as diversas atividades do ICRJ – ain-
da chamado Fluminense Yacht Club – sob o comando 
dos associados dispostos a cumprir responsabilidades 
de acordo com os seus departamentos, entre os quais 
estava o de barcos a vela. Nas primeiras competições, 
havia um profissional da Marinha para instruir os as-
sociados interessados em velejar, o que resultou na 
inspiração para a criação da EDN. 
 Em 1950, Roberto Müller Bueno, sócio e ve-
lejador da classe Star, teve a iniciativa de criar e dirigir 
uma escola para ensinar vela para crianças e jovens, 
que, no começo, foi denominada Escola de Esportes 
Náuticos (EEN). Nos anos 70, a escola foi reestrutu-
rada por iniciativa do Comodoro Carlos de Brito, e 
com a ampliação e profissionalização de velejadores 
capacitados fazendo parte do quadro de instrutores, 
passou a ser chamada de Escola de Desportos Náuti-
cos (EDN).
 Na mesma época da reestruturação da EDN, 
surgiu o veleiro Pinguim como um possível substitu-
to do Snipe, um barco pequeno, de apenas 3,50m de 
comprimento, pesando 70kg, que exigia habilidade e 
agilidade dos seus ocupantes. Sabendo das qualidades 
do barquinho, Roberto Bueno resolveu constituir a 
primeira flotilha do ICRJ. 
 Confiante nos resultados, Bueno idealizou um 
tipo de consórcio entre os sócios para financiar as 50 
primeiras unidades de barcos da classe Pinguim, com 
o argumento de que além de bom negócio, a aquisição 
beneficiaria os filhos dos adquirentes, assim a EDN 
passou a contar com uma eficiente e moderna flotilha 
que cresceu consideravelmente ao longo dos anos jun-
to com a oferta de cursos.  
 Hoje, a EDN possui flotilhas de vela infantil 
e jovem composta por velejadores de alto nível e de-
sempenho, que já venceram campeonatos brasileiros 
e internacionais. A Escola tem a missão de desenvol-

EDN - A Escola de 
Desportos Náuticos 

ver o conhecimento marítimo, o sentido da disputa ética e 
da formação cívica através de seus treinamentos, formando 
centenas de alunos por ano. 
 A EDN comemora anualmente em 13 de dezembro 
– data de nascimento do seu patrono almirante Tamandaré 
– os trabalhos dos mestres, os resultados de seus atletas e as 
conquistas da Escola. São quase 70 anos fazendo parte da 
história do Iate Clube do Rio de Janeiro. 

Em agosto de 1976, a EDN formava mais de 20 alunos na turma 07, do Curso de 
Iniciação Náutica

Em novembro de 2018, a EDN formou aproximadamente 200 alunos na 91ª 
turma, em seus variados cursos
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 Aconteceu na sede do Iate Clube de Santa Ca-
tarina, entre os dias 7 e 10 de fevereiro, a 30ª edição do 
Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina. O evento, 
que é considerado um dos principais de Vela de Oceano 
do país, recebeu mais de 30 embarcações e cerca de 300 
velejadores. 
 Para cada uma das classes ORC, IRC, C30, 
HPE-25 e BRA RGS houve uma regata de longo per-
curso e cinco de barla-sota (regata entre duas boias), já 
para as categorias RGS Cruzeiro, Bico de Proa e Multi-
cascos, uma longa e três médias. Duas raias possibilita-
ram dividir regatas específicas de acordo com o perfil de 
cada classe. 
 Na classe ORC Geral, o Ângela Star VI, do ICRJ, 
comandado por Peter Dirk Siemsen, conquistou cinco vi-
tórias consecutivas e garantiu o primeiro lugar geral pelo 
terceiro ano de participação no campeonato. Em segundo 
e terceiro lugar ficaram Crioula e Catuana Kim. 
 O barco Dona Bola, do comandante Ricardo 
Tramujas, também do ICRJ, foi vice-campeão na classe 
BRA RGS, entre Garrotilho e Vingador, que conquista-
ram a primeira e terceira colocação respectivamente. O 
Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina ocorreu em 
dias de ótimos ventos e também foi válido como primei-
ra etapa do Campeonato Brasileiro da classe C30. 

Angela Star VI e Dona Bola conquistam pódio 
no Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina

Angela VI - 1º lugar na classe ORC

Dona Bola - 2º lugar na classe BRA RGS

VELA - ABRIL 2019

Data Regata Classes
06 e 07 Snipe Challenge Snipe

13 Regata Ivo Strada Star
13 e 14 Coach Regata 420 e 29er

14 Regata José Soares Star
15 a 21 Campeonato Sul Americano 420 e 29er

27 e 28 Copa Outono (2ª etapa Copa ICRJ)

J24, J70, HPE 25, Snipe
Laser (Std., Rad. e 4.7), OPEN 
SINGLE HANDED DINGHY, 

29er, 420, Star
27, 28

e 04, 05/05 Campeonato Estadual Ranger 22
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Angela Star VI e Dona Bola conquistam pódio 

no Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina
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 A 75º Taça Darke de Mattos aconteceu no dia 
16 de fevereio na sede do ICRJ. Criada para homenage-
ar o sócio e um dos precursores da classe Star no Brasil, 
Darke Bhering de Oliveira Mattos, a regata é a mais 
antiga e tradicional da classe e da Vela Brasileira.
 Nesta edição, 14 barcos disputaram a regata em 
condições de vento não muito boas, principalmente até 
a montagem da primeira marca do seu clássico percur-
so, que tem partida nas proximidades do Morro da Vi-
úva, montagem da Ilha da Laje por boreste, montagens 
de boias por bombordo em frente ao Hotel Copaca-
bana Palace e nas proximidades do posto 6, em Copa-
cabana, com chegada entre os dois piers da entrada da 
doca do ICRJ. 
 Além dos três primeiros da classificação geral, 
são premiados também o primeiro colocado das cate-
gorias B e Black Star, o vencedor no Posto 6, e o sexto 
colocado no Copacabana Palace. O último colocado 
geral recebe o prêmio conhecido como “Chulipa de 
Ouro”, uma peculiaridade do evento.  
 A dupla vencedora da Taça Darke de Mattos foi 
Torben Grael e Pedro Trouche (RYC), a vice-campeã 
Daniel Wilcox e Fernando Ilha (ICRJ), e em terceiro 
lugar ficou John King e Wellington de Barros (ICRJ). 
No posto 6, a primeira colocação ficou também com 
Grael e Trouche, o sexto colocado do Copacabana Pa-
lace foi Daniel Wilcox e Fernando Ilha.  O “Chulipa 
de Ouro” foi recebido por Luiz Augusto Gonzaga e 
Giancarlo Canalli (ICRJ).  A cerimônia de premiação 
aconteceu no Salão Nobre com um buffet de Peixada à 
Brasileira para todos os participantes e convidados. 

75º REGATA DARKE DE MATTOS

1º lugar geral e do Posto 6 -Torbel Grael e Pedro Trouche; o Contra Comodoro 
José Roberto Braile entre os campeões e o Capitão de Flotilha Carlos Dohnert

3º lugar geral - John King e Wellington de Barros

2º lugar geral e 6º do Copacabana Palace -Daniel Wilcox e Fernando Ilha ; no 
meio, Augusto Barrozo 6º colocado do Posto 6

Confraternização dos participantes no Salão Nobre

Chulipa de Ouro - Giancarlo Canalli e Luiz Augusto Gonzaga; no meio, Jorge Bhering
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 A Vitória Seletiva 2019 aconteceu no 
Iate Clube do Espírito Santo, em Vitória, de 18 
a 23 de fevereiro. O evento, válido como a se-
gunda parte da seletiva da classe Optimist para 
os campeonatos Mundial, Europeu e Norte-
-americano, foi organizado pelo ICES com o 
apoio da Associação Brasileira da Classe Opti-
mist e Confederação Brasileira de Vela. Dos 68 
velejadores participantes, 19 eram da Flotilha 
Zé Carioca do ICRJ. 
 A Classe, ao escolher a cidade de Vi-
tória como local do evento, esperava que fosse 
um período com ventos médios e fortes, o que 
não ocorreu. A semana foi de tempo instável 
com chuvas de verão, ventos fracos e oscilantes. 
A instabilidade atrapalhou o cumprimento da 
programação, pois durante dois dias não houve 
regatas e algumas foram suspensas ou anuladas. 
 Na classificação geral, Gustavo A. 
Glimm (VDS) foi o campeão, Miguel M. Ma-
chado (ICES) vice, e Alex Kuhl (EVI) ocupou a 
terceira colocação.  Os velejadores da Zé Carioca 
tiveram boas colocações mais uma vez, colocan-
do o ICRJ como o 2º melhor clube dentre todos 
os representados no campeonato. Joana Gonçal-
ves e Newton Passos fizeram parte do “Top 10” e 
ainda tivemos 05 atletas no “Top 15”. 
 Na categoria feminina, houve dobradi-
nha para o ICRJ com Joana Gonçalves em pri-
meiro lugar e Nina Borges Pessoa em segundo, 
o terceiro lugar ficou com Luiza H. Moré (CDJ/
CBC). A flotilha também se destacou na classe 
infantil com Gabriela Berlinski campeã na cate-
goria feminina e Julia Addum em terceiro lugar, 
já na categoria masculina, Newton Passos con-
quistou a terceira colocação. 
 O nosso velejador Bernardo Martins 
foi classificado para o Campeonato Europeu, e 
para o Norte-americano foram classificados Jo-
ana Gonçalves, Newton Passos, Diogo Petersen, 
Pedro Muricy, Nina Borges Pessoa e Lucas K. 
Freitas. Parabéns a todos!

ETAPA VITÓRIA - SELETIVA DE OPTIMIST
Flotilha Zé Carioca garante vagas no Campeonato 

Europeu e Norte-americano da classe

Juvenil Feminino - 1º lugar Joana Gonçalves,  2º lugar Nina Pessoa, 3º lugar Luiza Moré 

Infantil feminino - 1º lugar Gabriela Berlinski, 2º lugar Valentina Cunha , 3º lugar Julia Addum

Infantil masculino - 1º lugar Miguel Machado, 2º Luc Le Corre, 3º lugar Newton Passos

Fotos: Italo Spagnol
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 No dia 17 de fevereiro, acon-
teceu no ICRJ a Regata 6 horas da 
Baía de Guanabara da classe Snipe. O 
percurso da competição, montado na 
Enseada de Botafogo, foi seguido por 
7 barcos com tripulações formadas por 
até 4 velejadores cada. 
 A troca da tripulação foi 
obrigatória a cada volta no Cais da 
Bandeira, sem que nenhum partici-
pante desse duas voltas consecutivas. 
Após 6 horas de prova e treze voltas, 
o barco Sem Nome e seus velejadores 
Humberto Cardoso, Érico Penteado, 
Malcom Scofield e Thiago Sangineto 
conquistaram medalha de ouro, a pra-
ta ficou com João Pedro Souto, João 
Pedro Moreira, Nicholas Grael e Fer-
nando Tovar do barco Papo Reto, o 
Show de Bola e seus tripulantes Pedro 
Madureira, Leonardo Motta, Gustavo 
Nascimento e Guido Hirth consegui-
ram o bronze. 
 Na cerimônia de premiação, no 
Salão Nobre, os cinco primeiros na clas-
sificação geral foram premiados e os de-
mais participaram de sorteio de brindes. 

REGATA 6 HORAS DA BAÍA DE GUANABARA

2º lugar - Barco Papo Reto - Fernando Tovar, João Pe-
dro Souto de Oliveira, João Pedro Moreira e Nicholas 
Grael. A atleta Gabriella Kidd entregou as medalhas

3º lugar - Barco Show de Bola - Nicholas Grael, Gui-
do Hirth, Leonardo Motta, Pedro Madureira, Gustavo 
Nascimento e o Diretor de Vela Fernando Madureira

1º lugar - Barco Sem Nome - Humberto Carvalho, Thiago Sangineto, Érico Penteado e Malcom Scofield. 
Ao lado, o velejador Nicholas Grael

Medalhas da premiação e brindes do sorteioCerimônia de premiação no Salão Nobre

 A Copa Verão é um campeona-
to anual para barcos elegíveis em diversas 
classes. A edição deste ano, que também 
é válida como primeira etapa da Copa 
ICRJ, aconteceu nos dias 23 e 24 de feve-
reiro, com área de regata na raia da Escola 
Naval (Baía de Guanabara).
 Na classe Laser, o velejador 
Fernando Leão (ICRJ) perdeu menos 
pontos e conquistou o primeiro lugar, 
a segunda colocação ficou com Nel-
son Alencastro por uma diferença de 1 
ponto, o terceiro lugar foi de Ricardo 
José Chebar (ICB). 
 Na Laser Radial, Filipe Torres 
(CNP) foi o campeão, Marcos Vini-

cius Ribeiro (ICRJ) ficou em segun-
do lugar e Pedro Madureira (ICRJ) 
em terceiro. Na 4.7, Claudia Barbosa 
(ICRJ) foi a vencedora da disputa com 
Agustina Leguizamon (ICRJ), vice-
-campeã.
 Na J24, a equipe do barco 
Ginga (ICRJ) foi a campeã, em seguida 
ficaram as equipes Eurus (ICB) e Aqua-
rius (GVREFOMM), respectivamente. 
Na HPE 25, os velejadores do barco 
Take Ashauer (ICRJ) foram os melho-
res e conquistaram a primeira coloca-
ção, os barcos Tchuri (ICRJ) e Bravís-
simo 5 (ICRJ) ficaram em 2º e 3º lugar, 
nesta ordem. 

COPA VERÃO - PRIMEIRA ETAPA DA COPA ICRJ
 A dupla Paulo Santos e Thiago 
Sangineto (ICRJ) foram os campeões 
da Snipe, Ricardo Lobato e Gabriella 
Chianello (ICRJ) foram os vice-campe-
ões, Caio Baliy e João Petersen (RYC/
ICRJ) os terceiros do ranking da classe.
 Na 420, Stefano Geronimi e 
Felipe Berardo (ICRJ) tiveram o me-
lhor desempenho e terminaram as re-
gatas no primeiro lugar da classificação, 
em seguida ficaram Julia Cantarino 
e Maria Vitória Berlinsky (ICRJ), e a 
dupla Sofia Macedo e Helena Mirow 
(ICRJ) ficou em terceiro lugar.  Ao 
todo, mais de 100 velejadores partici-
param do evento. 
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 A Regata Pimentel Duarte, para as classes ORC, 
IRC e BRA RGS (A e B), foi promovida pelo ICRJ no 
dia 17 de fevereiro. Aproximadamente 20 veleiros partici-
param da competição que teve percurso médio montado 
na Baía de Guanabara, com largada nas proximidades da 
Escola Naval, boia na altura da Ilha da Laje, boia depois da 
Ponte Rio- Niterói e chegada na Ilha da Laje. 
 Na ORC, o vencedor foi o Sorsa III, do Coman-
dante Celso F. Quintella (ICRJ), que concluiu a prova em 
pouco mais de 1h e 50 minutos. O Miragem, comandado 
por Claudio Gomes Machado (CNC), foi vice-campeão 
com apenas 48 segundos de vantagem sobre o Vesper IV, 
do Comandante João Marcos Mendes (ICRJ), que ficou 
em terceiro lugar. 
 Na IRC, o Saravah, do Comandante Pierre Joullie 
(ICRJ), conquistou o primeiro lugar com 12 minutos de 

ICRJ É O FITA AZUL DAS QUATRO CLASSES 
DA REGATA PIMENTEL DUARTE

diferença em relação ao barco Klimax, do Comandante 
Eduardo Birkeland (ICRJ), em segundo. O Carro Chefe, 
do Comandante José Guilherme Pereira da Silva (ICRJ), 
ficou em terceiro lugar por segundos de desvantagem em 
relação ao vice-campeão.  
 Na BRA RGS A, o veleiro Cristalino, coman-
dado por Renato Fernandes (ICRJ), foi o mais rápido e 
venceu a regata, o Mano’s Chopp, do Comandante Gui-
lherme Winter (ICB) ficou em segundo lugar. O terceiro 
participante da categoria não concluiu o percurso.
 Na BRA RGS B, o mais veloz foi o Dorf, do Co-
mandante Roberto Schnardorf (ICRJ), a segunda colocação 
ficou com o Pioneiro, do Comandante Degrave (GVE-
FOMM), e o Marreco, liderado pelo Aspirante Johnathan 
Costa (GVEN), ficou em terceiro lugar. A cerimônia de pre-
miação aconteceu no dia 27 de março no salão Marlin Azul. 
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 O ICRJ recebeu entre os dias 06 e 09 de 
março o Campeonato Brasileiro da classe 29er de 
2019. Em uma semana pós-carnaval de boas con-
dições do tempo e ventos predominantes entre 10 e 
13 nós, 16 velejadores dos estados do Rio de Janei-
ro, São Paulo, Bahia e Pernambuco, divididos em 8 
duplas, competiram nas 16 regatas do evento. 
 Na classificação geral, Nicolas Bernal e 
Gabriel Michalis (YCSA) foram os campeões, Tia-
go Monteiro e Vinicius Pereira (YCB) ficaram em 
segundo lugar, Konstain Wulfing e Thomas Mit-
tempergher (YCSA) em terceiro.
 Na categoria feminina, Rafaela Salles e Vi-
tória Berlinsky (ICRJ) tiveram o melhor desempe-
nho e foram as vencedoras, a dupla ficou na quar-
ta posição no ranking geral. Ludmila Lira e Júlia 
Ollivier (CICP) foram as vice-campeãs entre as 
meninas, Gabriela Peixoto e Alexia Bulck(YCSA) 
ficaram em terceiro lugar. 
 A cerimônia de premiação aconteceu na 
parte superior do convés com a confraternização 
entre as equipes, familiares e convidados. O Iate 
Clube do Rio de Janeiro e a Classe 29er Brasil fo-
ram os organizadores do evento que teve o apoio 
da CBVela. 

ICRJ SEDIA BRASILEIRO 
DE 29er

Categoria feminina - 1º lugar Rafaella Salles e Vitoria Berlinsky (ICRJ), 2º lugar Ludmila 
Lira e Julia Ollivier (CICP), 3º lugar Gabriela Peixoto e Alexia Bulck (YCSA)

Participantes do Brasileiro de 29er

Vela &
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 A velejadora Gabriella Kidd, componente da Flo-
tilha de Laser do ICRJ, foi a vice-campeã do Campeo-
nato Centro Sul-Americano na classe Laser Radial, que 
aconteceu entre os dias 28 de fevereiro e 05 de março em 
Paracas, no Peru. 
 Com 45 pontos perdidos, a brasileira superou a 
francesa Marie Barrue, medalha de bronze, e terminou a 
competição atrás da argentina, Lucia Falasca, medalha de 
ouro. Com o melhor resultado entre os brasileiros partici-
pantes, Gabriella garantiu vaga na equipe pan-americana 
do Brasil para os Jogos de Lima, também no Peru, que 
acontecem entre julho e agosto deste ano. 
 “Estou muito feliz com a classificação e com o bom 
resultado no geral. As minhas adversárias já estavam trei-
nando na raia de Paracas acompanhadas por técnicos, eu 
fui sem técnico e não tive muito tempo, por isso considero 
o resultado muito bom”, comenta a atleta. “Cometi alguns 
pequenos erros, mas agora já conheço a raia e me sinto mais 
preparada. O Sul-Americano era o meu grande objetivo esse 
ano, todo o meu preparo físico e experiências adquiridas em 
outros campeonatos foram para essa competição, mas agora 
olharei adiante com o objetivo de ser medalhista no Pan-
-Americano”, revela Gabriella. 

GABRIELLA KIDD É VICE-CAMPEÃ NO 
SUL-AMERICANO DE LASER RADIAL E 

GARANTE VAGA NO PAN

 A primeira etapa da Copa HPE 30 foi realizada no 
ICRJ nos dias 9 e 10 de março. No total, 33 velejadores di-
vididos em 5 equipes participaram das 3 regatas do evento.
 O barco Danadão (ICRJ), dos tripulantes Gui-
lherme Danad, Mauricio Santa Cruz, Carlos Raposo, 
Mario Tinoco, Breno Osthoff, Joel Meira e Flavio Cas-
tro, foi o vencedor da etapa, em seguida ficou o barco 
Tahiti Nui (ICRJ) e seus tripulantes Gabriel Penido, 
André Mirsky, Otto Assis, Marcos Madeira, Guilherme 
Hamelmann e Bernardo Assis, o terceiro colocado foi o 

The Punisher (CNC) e seus integrantes Clinio de Freitas, 
Clinio de Freitas Neto, Nicholas Grael, Alexandre Accio-
ly, Enzo Accioly, Douglas Gomm e Tulio Brasilia.  
 A classe HPE – High Performance Equipment 
– foi criada a partir do princípio que qualquer dispu-
ta deve ser justa e acessível. Os barcos são construídos 
seguindo o conceito “one design”, onde todos devem 
estar exatamente dentro das especificações previstas no 
projeto. A segunda etapa da competição está programa-
da para os dias 8 e 9 de junho. 

Copa HPE 30 - 1ª etapa

Vela &
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 Aconteceu no ICRJ no dia 09 de março, a Regata 
Carlos Alberto de Brito, a competição que leva o nome 
do ilustre ex-comodoro que cumpriu 9 anos de manda-
tos em 18 anos alternados. O evento recebeu as classes 
Ranger 22 e Star.
 Na classe Ranger 22, das 12 equipes participantes 
apenas o barco Meia Noite II (ICJG) concluiu a prova. 
As demais equipes foram prejudicadas pela falta de vento 
que impossibilitou a chegada no horário limite para o 
fim da regata. 
 Na classe Star, Carlos Dohnert e Gustavo Kunze 
foram os campeões do Posto 6 e na classificação geral, 
Jorge Bhering e Roberto Freire ficaram em segundo lu-
gar, João Marcos Mendes e Luiz Teixeira em terceiro, to-
dos do ICRJ. 
 Os primeiros da classe Ranger 22 e do Posto 6 
são premiados com troféus transitórios, que possuem os 
nomes dos campeões da regata desde 2008. A cerimônia 

Regata Carlos Alberto de Brito
de premiação aconteceu após as regatas no Salão Nobre, 
que também leva o nome do ex-comodoro, com um bu-
ffet de Peixada à Brasileira servido para todos os partici-
pantes e seus convidados. 

Equipe Meia Noite II (ICJG) - 1º lugar da classe Ranger 22

Gustavo Kunze - campeão da classe Star, e  
Francisco Eduardo, timoneiro do Barco Meia 
Noite II - campeão da Ranger 22

Roberto Geyer entregou os troféus para Jorge Bhering e Rober-
to Freire, 2º lugar da classe Star

João Marcos Mendes - 3º lugar na Classe Star - e Augus-
to Barrozo, que entregou o troféu

 A Regata José Carlos Laport 2019 aconteceu no 
dia 10 de março no ICRJ para as classes HPE 25 e J24. 
Dois percursos diferentes foram montados na Baía de 
Guanabara com partida e chegada nas proximidades do 
Morro da Viúva.
 Na classe HPE 25, a equipe do barco Tchuri 
(ICRJ) e seus tripulantes Helio Júnior, Ana Aquino, Fer-
nando Sesto, Fernando Vianna, Juliana Aquino, Cristiane 
Vianna, Valentina e Cata foram os campeões. A equipe do 
barco Ah Muleque (ICRJ) composta por Ricardo Ricardi, 
Leonardo Bianchi, Douwe Sickler e John Slattery foi vice-

-campeã. A terceira colocação ficou com o barco Vesper III 
(ICRJ) e seus componentes João Marcos Mendes, Mauricio 
Maciel, Carlos Magluta e Jonatas Gonçalves. 
 Na classe J24, o barco Eurus (ICB) de Ronaldo 
Senfft, Andrea Nicolino, Adhara Ginaid, Carlos Eduar-
do Brandão e Letícia Nicolino conquistaram a primeira 
colocação. O barco Sunset (ICRJ) e sua tripulação for-
mada por Newton Passos, Leonardo Passos e Glaura Pas-
sos ficaram em segundo lugar. O Maracanã (GVEN) de 
Johnathan Costa, Bonadias, Eliezer, Bernardo e Costa 
Coutinho terminaram em terceiro lugar. 

Regata José Carlos Laport 2019

Vela &



15Pesca &

PESCA - ABRIL 2019

Data Torneio Local
06 1ª Etapa do Torneio de Pesca de Cais e 2ª Etapa do Torneio de Pesca Costeira ICRJ

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

 O Guatemala Offshore Bra-
zilian Championship é um campeo-
nato brasileiro de Pesca Esportiva e 
Ecológica realizado em Puerto San 
José, na Guatemala. Criado em 2014 
por um grupo de amigos motivados 
pela fartura de peixes da região, que 
já é considerada a melhor do mundo 
para a pesca de Sailfishes e Marlins, o 
evento é classificatório para o Campe-
onato Mundial Offshore.
 A disputa recebe equipes de 
diversos estados do Brasil e segue as 
mesmas regras do Mundial de Pesca 
Offshore (Offshore World Cham-
pionship). Na sua 6ª edição, ocorrida 
em janeiro deste ano em três etapas, 
participaram 09 equipes e 36 pesca-
dores. As inscrições são sempre feitas 
diretamente com o Diretor do torneio 
e sócio do ICRJ, Fernando Garcia. 

 Na primeira etapa, a equipe 
Release / Picante foi a campeã, Bia 
Carol / Ponta Negra vice-campeã, e 
Red Neck ocupou o terceiro lugar. 
Na segunda etapa, mais uma vez a 
Release & Picante foi a melhor, em 
seguida ficou a Red Neck, e a Flying 
Fish – campeã do torneio de 2018 – 
ficou na terceira colocação. Na tercei-
ra etapa, o time da Bia Carol & Ponta 
Negra conquistou o primeiro lugar, 
Alhambra & Sunset o segundo, e Mar 
de Sol o terceiro. 
 Na classificação geral, Bia 
Carol / Ponta Negra (Campeão 
mundial em 2017) foi a grande cam-
peã da competição com um total de 
48 peixes de bico liberados, a equipe 
Release / Picante foi a vice-campeã 
com 45 liberações contabilizadas, e 
em terceiro lugar ficou Alhambra / 

Sunset que liberou 40. 
 O pescador esportivo Gui-
lhermino Lima, da equipe Alhambra 
& Sunset, foi campeão no ranking 
individual com 19 liberações, Evan-
dro Soares, da Bia Carol / Ponta 
Negra, foi o segundo melhor com 
18, e seu companheiro de equipe, 
Sergio Barcellos, foi o terceiro com 
13 liberações.  
 No resultado de Captains 
e Mates, a equipe Finest Kind foi a 
vencedora, em seguida ficaram Afi-
nity e Release, respectivamente. Ao 
total, 318 peixes de bico foram libe-
rados em três dias.
 O Guatemala Offshore Bra-
zilian Championship acontece anu-
almente entre os meses de janeiro e 
março.  A cerimônia de premiação do 
torneio acontecerá neste mês. 

GUATEMALA OFFSHORE BRAZILIAN CHAMPIONSHIP
ICRJ é campeão dos últimos dois campeonatos de 

pesca oceânica realizado na Guatemala

Equipe Alhambra / Sunset, terceira colocada do 
torneio, com os comandantes Guilhermino Lima 

(campeão individual) e Delta Madureira, e o 
pescador João Sasso

Equipe Release / Picante, vice-campeã, com a parti-
cipação do Comodoro Vicente Arruda, comandantes 
Alberto Quintaes e Lula Bulhoes, e do pescador mais 

novo do torneio, Lucas Fonseca

Equipe Bia Carol / Ponta Negra, campeã do 
torneio, com os comandantes Sergio Barcellos e 

João Paulo Costa, e os pescadores Evandro Soares e 
Ricardo Pedrosa
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 Na sexta-feira, 22 de feverei-
ro, a Cass Eventos promoveu mais um 
Iate Sunset Lounge, evento marcado 
por sua boa programação musical no 
fim de tarde na varanda do ICRJ. 
 A edição foi especial de carna-
val com show de bateria de escola de 
samba, passistas e Djs. O menu ela-
borado continha pratos e petiscos va-
riados, além de carta de vinho nacio-
nais e importados. Um bar montado 
na pista de dança serviu drinks como 
Caipirinha, Clericot, Aperol Splitz e 
outros feitos na hora.  
 O evento teve entrada fran-
ca para os sócios e convidados. Em 
média, 300 pessoas compareceram e 
entraram no clima usando fantasias, 
adereços e curtindo a festa que foi das 
19h à 1h.

Social &

IATE SUNSET LOUNGE 
Grito de Carnaval
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 O cirquinho do Popeye rece-
beu no dia 24 de fevereiro, das 10h às 
14h, o Bailinho de Carnaval Infantil 
do ICRJ. Crianças de todas as idades 
e seus familiares, muitos combinando 
as fantasias, compareceram ao evento.
 Uma bela estrutura de brin-
quedos infláveis foi montada no local, 
também houve recreação, oficinas e 
maquiagem artística oferecida pelos 
monitores da Panos pra Manga. Em 
parceria com os departamentos de Pes-
ca e EDN, foram realizados passeios 
em barcos da classe Dingue e monitoria 
de Pesca de Cais. Foi um domingo de 
muita diversão, confete e serpentina! 

Folia também para a criançada

UM BATE PAPO COM ESPECIALISTAS QUE 
VÃO TRAZER NOVIDADES E ESCLARECER 

DÚVIDAS SOBRE A SAÚDE FEMININA. 

DR. MATHEUS ROQUE

 DOUTOR EM GINECOLOGIA - 
PATOLOGIA GINECOLÓGICA E 

REPRODUÇÃO (UFMG), MESTRE EM 
REPRODUÇÃO HUMANA 

(UNIVERSIDADE AUTONOMA DE 
BARCELONA).

DR. MARCELO CURY

 RESIDÊNCIA EM CIR. PLÁSTICA PELO 
INSTITUTO IVO PITANGUY; MEMBRO 

TITULAR DA SBCP;ESPECIALIZAÇÃO EM 
RECONSTRUÇÃO ORBITO PALPEBRAL - 
UFF; FELLOW EM OCULOPLASTICA NO 
MANHATTAN EYE EAR HOSPITAL-NYC;
FELLOW EM RINOPLASTIA -CHICAGO;
STAFF DA RECONSTRUÇÃO ORBITO 

PALPEBRAL DO HFSE- RJ.

DRª. PAULA CHICRALLA

DERMATOLOGISTA 
ESPECIALISTA DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE 
DERMATOLOGIA COM FOCO EM 
ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.

INSCRIÇÕES LIMITADAS 
(21) 2143-1608

RSVP: CONTATO@HOCHMULLER.COM.BR
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Fixa

Abril

CINEMA -  Todas as sextas e sábados às 19h30 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, convidados especiais duas ve-
zes 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

Tributos - Jimmy Santa Cruz em tributo ao compositor francês 
Michel Legrand. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

23

06

25

Gilsse Campos com João Carlos Assis Brasil e Zé-Maria 
Rocha. Na Pérgula da Piscina, às 20h.

Social &

Música no Museu - Duo Madrid: Adriana Ballesté e Mara 
Lúcia Ribeiro. No Centro Cultural, às 20h.
“A saúde da mulher moderna” - Bate papo com especialis-
tas. No Centro Cultural, às 18h.

13
Tributos - Arthur Barreiros e karina Duque Estrada em tributo 
ao Samba-canção. No Ponto de Encontro, das 20h às 23h.

25 Festival Italiano. No Restaurante Star, às 20h.

11
Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Guta Menezes
(saxofonista). No Bar Temático, às 19h.

27

Bazar de dia das Mães do Instituto Refazer. No Salão Marlin 
Azul, das 12h às 19h.30

18 Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Junior
(gaitista e trompetista). No Bar Temático, às 19h.
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CURSOS DA EDN
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA OS CURSOS DE 
VELA: 
• Optimist (durante a semana); 
• Laser/Dingue (durante a semana); • Windsurf

INICIAÇÃO NÁUTICA: 
Fundamental (3 a 6 anos) 
Terça a sexta-feira 
• Manhã: 9h às 10h40 
• Tarde:  14h20 às 16h 

NAVEGAÇÃO: 
Arrais Amador (inscrições abertas) Datas: 25, 26, 27, 

EDN &

28 e 30 de abril. Mestre Amador, Capitão Amador, 
Motonauta(Jet Ski), Previsão do Tempo, , GPS 

PISCINA:
• Natação Infantil/manhã - 6 meses a 14 anos
• Natação Infantil/tarde - 6 meses a 14 anos (quartas e 

sextas-feiras)

Venha remar!
Stand Up Paddle - Pacotes com aulas em grupo ou particulares

Mente Sã – Corpo São.
Aulas de Yoga: quartas e sextas-feiras
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FLYBOYS – NASCI-
DOS PARA VOAR
DIA: 05/04/19  SEXTA-
-FEIRA
ELENCO: James Franco, 
Jean Reno, Martin 
Henderson, 2006 (FRA/
EUA), 139 min, Guerra/
Drama, 14 (anos)

Antes dos Estados Unidos participarem da 
Primeira Guerra Mundial, alguns jovens ame-
ricanos foram voluntários no exército francês. 
Posteriormente, eles se tornaram os primeiros 
pilotos de combate americanos, num esqua-
drão conhecido como “Lafayette Escadrille”. 
O trabalho e o heroísmo desses jovens os 
transformaram em verdadeiras lendas. Basea-
do em fatos reais!

“’Flyboys’ encanta, emociona e envolve. Uma 
ótima forma de entretenimento que vale muito 

a pena ser visto”.

O ARTISTA
DIA: 06/04/19 
SÁBADO
ELENCO:  Jean Dujar-
din, Bérénice Bejo, John 
Goodman, 2012 (FRA), 
100 min, Romance/Dra-
ma/Comédia, 12 (anos).

Na década de 1920, o ator George Valentin é 
uma estrela do cinema mudo, mas sua carreira 
está ameaçada pela chegada do cinema sonoro. 
Enquanto ele luta para manter seus filmes, Pe-
ppy Miller, uma coadjuvante, alcança a fama.

“Com cinco prêmios, ‘O Artista’ é consagrado pelo 
Oscar como filme do ano de 2012”.

O QUARTETO
DIA: 07/04/19
DOMINGO
ELENCO:  Maggie 
Smith, Tom Courtenay, 
Billy Connolly, 2013 
(Reino Unido), 98 min, 
Comédia/Drama, 12 
(anos).

Cissy, Reginald e Wilf vivem em um lugar 
para músicos aposentados e estão organi-
zando um importante concerto. A chegada 
de Jean, antiga companheira do quarteto 
e ex-amor de Reginald, vai revolver velhos 
rancores e interromper a sua paz.

“O filme se propõe a mostrar que existe futu-
ro mesmo na 3ª idade. Quando o ‘Quarteto’ 
se dispõe a superar os conflitos do passado, é 

possível então seguir adiante”.

O PRIMEIRO 
HOMEM 
DIA: 12/04/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Ryan Gos-
ling, Claire Foy, Jason 
Clarke, 2018 (EUA), 
142 min, Drama/Bio-
grafia, 12 (anos).

A cinebiografia da vida do legendário as-
tronauta americano Neil Armstrong, de 
1961 a 1969, em sua jornada para se tornar 
o primeiro humano a pisar na lua. Explo-
rando os sacrifícios e custos de Neil e toda 
uma nação durante uma das mais perigosas 
missões na história das viagens espaciais.

CAFÉ SOCIETY
DIA: 13/04/19
SÁBADO
ELENCO:   Jesse Eisen-
berg, Kristen Stewart, 
Steve Carell, 2016 
(EUA), 96 min, Comé-
dia/Drama/Romance, 
12 (anos).

À procura de mais oportunidades na 
vida, Bobby troca o trabalho com o pai 
em Nova York por Hollywood, onde terá 
uma oportunidade com o tio, Phil, e tal-
vez uma outra, com a charmosa assistente, 
Vonnie. Ao descobrir que ela já está en-
volvida com outro homem, Bobby volta 
para Nova York e conhece a linda socialite 
Veronica. Tudo parece caminhar bem para 
Bobby -  até Vonnie chegar inesperada-
mente a Nova York...

“Em ‘Café Society’, Woody Allen resgata o 
glamour dos anos 1930. Comédia deliciosa e 
inteligente que cai sobre o espectador, suave 

como um bálsamo”.

A COR DO 
PARAÍSO 
DIA: 14/04/19 
DOMINGO
ELENCO: Mohsen Ra-
mezani, Hossein Mahjub, 
Salame Feizi, 2000 (IRÃ), 
88 min, Comédia Dra-
mática, 12 (anos).

O enredo nos aproxima do ambiente e dos 
hábitos de uma outra tradição – mas nos 
fala de realidade conhecida: o pai de um 
menino deficiente visual que tem vergonha 
do próprio filho. Mas o garoto vai surpre-
ender mostrando que a impossibilidade de 
ver o mundo só aumenta sua capacidade de 
sentir o seu poder.

“O filme gira em torno desta delicada rela-
ção entre pai e filho, dos laços de família e 

do despertar da sensibilidade”.

RESSURREIÇÃO
DIA: 19/04/19 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Joseph Fien-
nes, Tom Felton, Peter 
Firth, 2016 (EUA), 102 
min, Drama/Aventura, 
12 (anos).

Clavius, um poderoso centurião romano, 
agnóstico e cético, e seu assessor Lucius são 
enviados por Pôncio Pilatos para resolver 
o mistério intrigante sobre o que aconteceu 
com Jesus nas semanas após a crucificação. O 
que ele não contava é que essa jornada muda-
ria sua vida para sempre... mesmo às custas do 
descrédito de todos.

“A provocação do longa é trazer uma reflexão 
acerca da fé”.

Cinema &

PROGRAMAÇÃO DE ABRIL
Sextas e sábados às 19h30h. Domingos às 17h.

*Sujeita a alterações

*
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ENCONTRANDO 
FORRESTER
DIA: 20/04/19 
SÁBADO
ELENCO:  Sean 
Connery, Rob Brown, F. 
Murray Abraham, 2000 
(EUA), 136 min, Comé-
dia, 12 (anos).

Jamal Wallace ganha bolsa de estudos em uma 
escola de elite de Manhattan, devido ao seu 
desempenho nos testes de seu antigo colégio 
no Bronx. Ele conhece William Forrester, um 
talentoso e recluso escritor com quem desen-
volve uma profunda amizade. Percebendo o 
talento para a escrita de Jamal, Forrester pro-
cura incentivá-lo a seguir este caminho, mas 
termina recebendo do jovem algumas boas 
lições de vida.

“Encontrando Forrester é um filme sensível, 
emocionante, bem dirigido, envolvente e repleto 

de mensagens edificantes”.

A FAMÍLIA BÉLIER
DIA: 21/04/19 
DOMINGO
ELENCO: Louane 
Emera, Karin Viard, 
François Damiens, 
2014 (FRA, Bélgica), 
106 min, Comédia, 12 
(anos).

Paula é a única na família Bélier que não é 
surda-muda, e, por isso, é quem praticamente 
comanda toda a organização da fazenda da fa-
mília. Contudo, um conflito surge quando ela 
decide participar de um concurso de música – 
um ar novo e criador no meio do estabelecido.

“’A Família Bélier’ é uma história doce sobre 
família, música e liberdade. É um filme inteli-
gente que deixa riquezas para todos os públicos”.

MAMMA MIA! - LÁ VA-
MOS NÓS DE NOVO
DIA: 26/04/19
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Lily James, 
Amanda Seyfried, Meryl 
Streep, 2018 (EUA), 114 
min, Comédia Musical, 10 
(anos).

Ao descobrir que está grávida, Sophie busca 
inspiração para a maternidade lembrando 

do passado da mãe: Nos anos 70, Donna viveu 
muitas aventuras com seu grupo musical Don-
na & The Dynamos, uma parceria com as ami-
gas Tanya e Rosie – num tempo de firmes con-
vicções, romantismo e um bocado de humor.

O JÚRI
PALESTRANTE
DIA: 27/04/19
SÁBADO
ELENCO:  John Cusack, 
Rachel Weisz, Dustin 
Hoffman, 2003 (EUA), 
127 min, Suspense/Dra-
ma, 14 (anos).

Uma viúva contrata um advogado para pro-
cessar uma empresa como responsável pela 
morte de seu marido. Para garantir a vitória, 
a companhia acusada chama um especialista 
para selecionar os jurados, só que um mem-
bro do júri tem outros planos.

“É um filme competente, inteligente, com boas 
reviravoltas, e com um mérito importante: uma 

boa história para contar”.

AMISTAD 
PALESTRANTE 
DIA: 28/04/19 
DOMINGO
ELENCO: Djimon 
Hounsou, Morgan Free-
man, David Paymer 1998 
(EUA), 148 min, Drama 
Histórico, 12 (anos).

A representação de uma batalha sobre um na-
vio de escravos, que se revoltam contra seus 
captores em alto mar e ancoram em solo ame-
ricano. Inicialmente, o argumento nas cortes 
era sobre a propriedade e posse. Gradualmen-
te, os advogados de defesa entendem que a 
humanidade dos homens vira mercadoria 
através da escravidão.

“O filme destaca a dignidade da pessoa huma-
na, relatada de forma única. Oscar de melhor 
ator coadjuvante, melhor fotografia e melhor 
trilha sonora. Direção de Steven Spilberg”.

O PROTETOR 2
DIA: 03/05/19 – SEX-
TA-FEIRA
ELENCO:   Denzel 
Washington, Pedro Pas-
cal, Bill Pullman, 2018 
(EUA), 121 min, Drama/
Policial, 16 (anos).

Cinema &
Criminosos assassinam Susan Plummer, a 
melhor amiga de Robert McCall e sua ex-
-colega de trabalho. Obcecado, Robert pen-
sa apenas em eliminar o bando de assassinos 
profissionais que destruiu sua vida.

“O filme é muito bem executado e competente”.

O ÚLTIMO 
CONCERTO
DIA: 04/05/19 
SÁBADO
ELENCO:  Catherine Ke-
ener, Christopher Walken, 
Philip Seymour Hoffman, 
2014 (EUA), 105 min, 
Drama, 14 (anos).

Um dos membros de um dos quartetos de 
cordas mais famoso do mundo é diagnos-
ticado com Mal de Parkinson. O que fazer 
quando se perde o controle do próprio des-
tino?  Com o futuro do grupo em perigo, 
os quatro preparam sua última apresenta-
ção, trazendo à tona  amores e desafetos 
criados em 25 anos de parceria.

“É um pequeno grande filme que discute a 
arte da adaptabilidade de forma delicada, e 

embalado por música emocionante”.

PANTERA NEGRA
DIA: 05/05/19 
DOMINGO
ELENCO:  Chadwick 
Boseman, Michael B. 
Jordan, Lupita Nyong’o, 
2018 (EUA), 135 min,  
Ação/Aventura/ Fantasia, 
14 (anos).

Conheça a história de T’Challa, príncipe 
do reino de Wakanda, que perde o seu pai 
e viaja para os Estados Unidos, onde tem 
contato com os Vingadores. Entre as suas 
habilidades estão a velocidade, inteligência 
e os sentidos apurados.

“Bastante político ao apresentar o ambiente 
em torno de Wakanda, “Pantera Negra” 
oferece ao espectador a suntuosidade de 

uma nova cultura manifestada a partir de 
imagens, posturas, cores e roupas. Vencedor 

de três Oscars em 2019”.
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 Nos dias 23 e 24 de fevereiro, o ICRJ, através de sua subsede de Cabo 
Frio, apoiou o “Limpeza dos Mares, Peró de ponta a ponta”, em Peró, Cabo 
Frio. O evento foi de conscientização sobre a importância da manutenção da 
limpeza das praias e organizou um mutirão para recolhimento de lixos e obje-
tos plásticos que ameaçam a fauna marinha e costeira.
 Aproximadamente 130 voluntários participaram da limpeza, que 
abrangeu toda a extensão da Praia do Peró dividida em duas etapas: no sába-
do, no Pontal do Peró e na Praia das Dunas, no domingo, na área urbana ao 
longo da praia, e da restinga até a Praia das Conchas. Além do mutirão, houve 
oficinas de conscientização, exposições, performances teatrais, distribuição de 
sacolas biodegradáveis e trilhas ecológicas. 
 A ação foi organizada pela Coordenadoria do Meio Ambiente, da Se-
cretaria de Desenvolvimento, com a participação do Projeto Praia Limpa, do 
Ministério Público Federal, da Associação Amigos do Peró, da ONG Mar 
Sem Lixo, Somar Turismo Acessível e Comsercaf com o apoio de diversos ór-
gãos, inclusive do ICRJ que contribuiu com o fornecimento de suportes para 
bebedouros de água em galão. 

Subsede de Cabo Frio participa do evento 
“Limpeza dos Mares, Peró de ponta a ponta”

NOVOS SÓCIOS

Carmen Silva Simonetti
Alberto Paulo de Garcia Monnerat
Antonio Tostes
David Carlos Araujo de Carvalho
Fernando Principe Martins
Flavya Mendes de Almeida
Ian Reis
Lucia Cristina Machado Bromberg
Luiz Victor de F.Carneiro Junior
Newton Araujo Filho
Oscar Lorenzo Fernandez Neto
Ricardo Ricardi
Siegberto Rodolfo Schenk Junior
Tatiana Souza C. Soter da Silveira
Guilherme Wellisch Levi 
Alessandro de Laurentiz Grossi
Elaine Zancanela de Oliveira
Emerson Tizziani
Fernando Rocha Souza
Guilherme Dore de Almeida
Janaina Alonso de Almeida
José Guilherme B. Pereira de Souza
Licia Micas Maia Dantas

Luiz Pedone
Marcio Jardim de Rezende
Maria Izabel M. Gomes Ramos
Paula de Castro Santos
Pedro Ivo Silva Mello
Suelly Costa Souza
Thiago Sá de Freitas
Eduardo A. G. N. de Almeida Florêncio
Luciene Strada de Oliveira
Maria Christina Monnerat Giffoni
Maria Leiva Miranda Zanelli
Aline Soares de Oliveira
Antonio Aparecida de Oliveira
Bianca Matal
Eduardo Machado Arrigoni Junior
Fernando Farina da Silva Leal
George Oliveira Machado
João Pedro Castanheira Sodré
Marcio Batista de Amorim
Mateus Teixeira Dantas de Araujo
Matheus dos Santos Buarque Eichler
Matteo Guimarães de Castro Solei
Paulo Carrano

Felipe Donato Borgerth Teixeira
Flávia Santos Valadão
Fernando Tovar Gioia
Carla Maria Pontes de Oliveira
Alberico de Brito Montenegro Neto
Alessandra Brum da Costa Alvarenga
Cristiane O. da Silva Pereira Motta
Elisabete Barata de Moura
Flavio Ozon Boghossian
Francisco Henrique Gros
Francisco José Azevedo Padinha
Gonçalo Cardona Zanier
Ilana Abramoff Continentino Figer
Ingrid Soares da Rocha
Iviana Zizza Roméro
Luis Henrique de Souza Lopes
Luiz Celso Hygino da Cruz Junior
Nilton Antonio de Almeida Maia
Otto Loureiro de Noli Vergueiro
Plinio Tostes B. Carneiro da Cunha
Ricardo de Oliveira Cavalcanti
Rodrigo Baggio Barreto
Ronaldo Alves Picot Cully

Os sócios abaixo relacionados foram aprovados passando à categoria de Proprietários

 Sócios do ICRJ po-
dem retirar ingressos gra-
tuitos para o Rio Boat Show 
no setor de Divulgação do 
clube. O maior salão náuti-
co outdoor da América La-
tina acontece entre os dias 
27 de abril e 5 de maio na 
Marina da Glória. A quan-
tidade de ingressos é limi-
tada. Aproveite!

INGRESSOS 
PARA O RIO 
BOAT SHOW



23

 Registramos dois princípios de incêndio em boxes 
situados na Belém Brasília neste ano, ambas ocorrências 
foram ocasionadas por descuido de seus proprietários. 
 A maioria dos 528 boxes utilizados por associa-
dos são acoplados a algum dos nossos hangares, como 
os de número 1 ao 3, 6 e 7, e do Centro Vélico. Consi-
derando que nestes locais estão guardadas diversas em-
barcações com tanques de combustíveis cheios e itens 
inflamáveis, podemos considerar que um grande desastre 
foi evitado. Dependendo do horário da ocorrência, difi-
cilmente teremos condições de conter um incêndio de 
grandes proporções no interior do clube. 

ALERTA URGENTE
Iate News &

 Por favor, solicitamos aos usuários de boxes e ofi-
cinas dos concessionários em geral, que tenham constan-
te precaução com a fiação elétrica, evitando o uso de apa-
relhos e equipamentos elétricos ou similares no interior 
do box ligados sem a presença de pessoas, cuidados com 
cigarros, fósforos, velas, armazenamento de produtos de 
limpeza e materiais inflamáveis. O uso de botijão de gás 
no interior dos boxes é expressamente proibido. 
 A prudência no combate aos incêndios é tão im-
portante quanto apagá-los. Atitudes simples evitam tra-
gédias. Colabore!

Incêndio nos Boxes

Bazar Dia das Mães
30 de abril - Iate Clube RJ




