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Na capa deste mês temos o barco Carioca Fiote com-
petindo pela Regata Paolo Pirani, onde levou o título de cam-
peão na classe HPE 25, tendo a ponte Rio-Niterói ao fundo. 
Na Vela, teremos ainda a cobertura das regatas de agosto.

Começando pela Regata Ninotchka, passando pela 
Axel Von Lachmann, Paolo Pirani e Rei Olav – Oceano e 
Monotipos. Ainda vamos comentar sobre o Campeonato 
Mundial Sub 21 de Laser, realizado na cidade francesa de 
Douarnenez, em que o velejador João Pedro Souto de Olivei-
ra, terminou a competição com o 5º lugar no geral represen-
tando o ICRJ.

Na Pesca, o Torneio Open 25 terminou consagrando 
a equipe Release como pentacampeã. Em mais uma edição, a 
equipe conseguiu se destacar, e desta vez, se distanciou tanto 
na tabela de pontuação das demais que não foi preciso a re-
alização da última etapa. Ainda no Open 25, a nova equipe 
Futuro da Pesca iniciou a sua trajetória com um belo desem-
penho, levando o título na classe Evolving e terminando em 
5º lugar Geral.

Na 2ª Clínica de Pesca realizada, os pequenos pude-
ram aprender técnicas de pescaria e colocar a teoria em prá-
tica, num dia de diversão e aprendizado no ICRJ. Outras, já 
estão por vir.  Então, fi ca ligado na programação para matri-
cular seu fi lho.

Na parte náutica do Clube, a DIRAN vem promoven-
do várias ações em benefício dos associados, que você pode 
conferir na seção “Você sabia?” neste boletim. Além disso, há 
um projeto de limpeza dos hangares e da orla do Clube que 
promete colocar em ordem toda sujeira.

A equipe da Manutenção vem realizando um trabalho 
consciente de reutilização de materiais por iniciativa própria, 
reaproveitando as madeiras que foram substituídas do Cais. 

Editorial
Com esse trabalho, móveis estão sendo criados para utiliza-
ção na Varanda do Clube.

Outra ação da Manutenção é a reforma das vagas de 
estacionamento do Centro Vélico até o Portão 2. As vagas 
verdes estão com o piso reforçado e mais integrada à paisa-
gem. Falando ainda da DIRMAM, o Diretor de Manutenção 
José Luiz Macedo é o entrevistado deste mês. Vale a pena 
conhecer seus projetos e objetivos para a sua gestão.

Mudando de assunto, o Dia das Crianças está chegan-
do. Para comemorar este dia, teremos um almoço especial 
com comida japonesa inclusa no buff et dominical do Salão 
Star e uma creperia será montada na parte superior do Con-
vés, para agradar aos baixinhos e toda a família com um visu-
al deslumbrante da Baía de Guanabara.

Ainda para a criançada, teremos um verdadeiro circo 
montado no Circo Popeye. Ofi cinas de arte, circo e artesana-
to, encenação de histórias e um show com a banda “No pé do 
ouvido” irão divertir os baixinhos no dia deles.

Ainda no Social, tivemos o Chá benefi cente da Igreja 
Nossa Senhora do Brasil, o Almoço em homenagem ao Exér-
cito, a doação de uma obra de arte para o Clube entregue em 
mãos para o Comodoro e o tão aguardado show da banda 
Th e Fevers. O Show lotou a Pérgula da Piscina com muita 
animação e recordação de vários hits da banda, que fez o 
público dançar até altas horas da madrugada.

Vale lembrar que todas as tabelas completas de clas-
sifi cação dos Torneios, Regatas e fotos dos eventos estão dis-
poníveis no site do Clube. Acesse www.icrj.com.br e confi ra 
tudo o que está acontecendo no seu Clube.

Aproveite a leitura!
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eNtReVista

 Neste mês, o Diretor de Manutenção José Luiz Pontes Macedo 
foi o escalado para o nosso bate-papo na seção de entrevistas deste bole-
tim. A seguir, você saberá como anda um dos setores mais importantes 
do Clube, que preserva o patrimônio de cada um dos associados. 

icRJ: o que você pretende fazer como 
diretor de manutenção nos próximos 
dois anos. Quais são seus planos?
José Luiz: Pretendo dar continuidade 
ao trabalho que iniciei na Comodoria 
anterior de enxugar os gastos do setor 
sem alterar na qualidade dos serviços. 
Para tanto, vou procurar dar maior im-
portância à manutenção preventiva e às 
despesas fi xas, como por exemplo, con-
tas da CEDAE, LIGHT e CEG. Esta-
tisticamente, temos um custo elevado 
na solução de problemas que poderiam 
ter sido evitados com um melhor pla-
nejamento de manutenção e obras. 
 Cabe ressaltar que, esta Como-
doria deverá se restringir às obras de 
pequeno porte. Dentre as medidas a se-
rem tomadas, podemos citar: a reutili-
zação de água; substituição planejada e 
gradual de todas as lâmpadas incandes-
centes por LED; maior exploração de 
nossos 38.000m² de telhados para cap-
tação de energia solar; coleta e armaze-
namento de águas de chuva, utilização 

de máquinas pressurizadoras em todos 
os hangares, visando mais efi ciência e 
economia; aumentar a utilização de gás 
natural em detrimento à energia elétri-
ca, entre outros.

icRJ: Quais melhorias pretende fazer?
José Luiz: Considero muito impor-
tante a construção de cisternas verti-
cais (baixo custo) com o objetivo de 
armazenamento de águas (captadas das 
chuvas e reutilizadas), que deverão ser 
aproveitadas para limpeza de hangares, 
irrigação de jardins e descargas higiêni-
cas.
 Vale lembrar que o nosso Clu-
be é, acima de tudo, um Clube náuti-
co. Logo, pretendo junto a Comodoria 
e o quadro social, dar atenção especial 
às dependências náuticas. Começando 
pela reestruturação dos píeres, reforma 
do piso de todo o Cais e os reparos ne-
cessários ao hangar 6, este último, que 
não foi contemplado na Comodoria 
anterior.

icRJ: o que você considera que está 
funcionando e não vai modifi car?
José Luiz: Estou observando com mui-
ta atenção o desempenho de toda equi-
pe de manutenção frente aos desafi os e 
responsabilidades, que exigem das mes-
mas, o conhecimento adquirido ao lon-
go dos tempos. 
 Pretendo manter estas equipes, 
mas em número reduzido. Todavia, sem 
comprometer a qualidade dos serviços 
prestados, bem como, o pronto atendi-
mento às necessidades diárias do Clube.

icRJ: Que legado pretende deixar 
para o clube?
José Luiz: Como legado, considero que 
algumas das medidas descritas anterior-
mente, colocam o Clube em uma nova 
era de respeito e manutenção aos re-
cursos naturais do planeta e do próprio 
ICRJ.   
 Chegou a hora de servirmos 
como um bom exemplo a ser seguido 
por outros clubes e pela comunidade 
de um modo geral. Tenho certeza que 
as certifi cações conquistadas com estas 
medidas abrirão ainda mais o leque de 
boas oportunidades ao nosso querido 
Iate Clube.

icRJ: e um breve histórico de sua tra-
jetória no icRJ como esportista e ad-
ministrativamente.
José Luiz: Tenho muito prazer em fazer 
parte do quadro social há 16 anos, perí-
odo em que eu e minha família fi zemos 
muitos e bons amigos. Sou proprietário 
de lancha para recreação e já participei 
como tripulante em muitas regatas em 
barcos de amigos ao longo destes anos.  
 Fui Diretor de Manutenção na 
Comodoria anterior, na qual declinei da 
função um ano após ter assumido, devi-
do a diferenças ideológicas. Sempre pro-
curei retribuir de maneira colaborativa, 
todo o carinho com o qual fui recebido 
pelos associados e pela administração do 
Iate Clube.
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Realizada no dia 16 de agosto, a Regata Ninotchka contou com a parti-
cipação de barcos competindo pelas classes Snipe e Star. As duas regatas do dia 
feitas em percurso barla-sota, foram realizadas com boas condições de vento, o 
que propiciou mais emoção em disputas acirradas entre os velejadores.

Na Classe Snipe, a vitória ficou para a dupla formada pelo Contra-Como-
doro Helio Lyra de Aquino Jr. e seu proeiro João Pedro Moreira, no barco Lord. 
Já na classe Star, o primeiro lugar ficou para o barco Xu, com Carlos Dohnert 
e seu proeiro Gustavo Kunze. A classificação completa você encontra no site 
www.icrj.com.br.

Ninotchka

1º Lugar - Classe Snipe - Reg. Ninotchka - Helio Lyra de Aquino Jr. e João Pedro Moreira 

1º Lugar  - Classe Star - Reg. Ninotchka - Carlos Dohnert e Gustavo Kunze

Regata 
axel VoN 
lachmaNN

Regata 
axel VoN 
lachmaNN
 Ainda comemorando 
a vitória do dia anterior, a 
dupla formada por Carlos 
Dohner e Gustavo Kunze do 
barco Xu venceram a Rega-
ta Axel Von Lachmann pela 
classe Star, no dia 17 de agos-
to. Na classe Snipe, os cam-
peões foram Breno Bianchi 
e Flavio Castro, também re-
presentando o ICRJ.
 No total, foram 14 
barcos na água disputando 
entre as duas classes.

1º Lugar  - Classe Star - Reg. Axel Von Lachmann  
Carlos Dohnert e Gustavo Kunze

1º Lugar - Classe Snipe - Reg. Axel Von Lachmann 
Breno Bianchi e Flavio Castro
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O Campeonato Mundial Sub 
21 da Classe Laser Standard reuniu 
mais de cem velejadores de várias na-
cionalidades nas águas da cidade fran-
cesa de Douarnenez, de 16 a 21 de 
agosto. O nosso velejador João Pedro 
Souto de Oliveira, único brasileiro na 
competição, conquistou a 5ª posição 
na classificação geral. Parabéns João! 
Bons Ventos pra você.

Mundial Sub 21   
da Classe Laser Standard

 A Regata Paolo Pirani reu-
niu 19 barcos competidores nas 
classes J24, Ranger 22 e HPE 25, 
no dia 23 de agosto. As condições 
de vento estavam favoráveis e ren-
deu belas disputas. O percurso da 
regata foi dentro da Baía de Gua-
nabara com chegada entre os dois 
faróis do cais do ICRJ.
 Após a prova, a cerimônia 
de premiação e confraternização 
entre os velejadores aconteceu na 
parte superior do Convés. Repre-
sentando o Clube, a embarcação 
Carioca Fiote com Roberto Luiz 
Martins, José Antônio Matos e Ga-
briel Penido ficou com o 1º lugar 
na classe HPE 25. Já na Ranger 22, 
a vitória ficou para o barco Catraio, 
com Luiz Beckman, Paulo Sérgio, 
Jorge Machado e Silvio Bhering. A 
classificação completa você encon-
tra no site www.icrj.com.br.

REGATA 
PAOLO PIRANI

Carioca Fiote

Catraio

João Pedro Souto de Oliveira
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Regata Rei olav
 A tradicional Regata Rei Olav 
Monotipos foi realizada no dia 30 de 
agosto com mais de 100 velejadores 
em 70 barcos na raia em diversas clas-
ses. As boas condições de vento do dia 
favoreceu o percurso barla-sota.
 Logo após a regata, a cerimô-
nia de premiação foi realizada em um 
clima de muita alegria onde a confra-
ternização rolou solta entre os vele-
jadores na parte de cima da pizzaria 
Convés.
 O ICRJ esteve muito bem re-
presentado no pódio da maioria das 
classes que competiram a prova. Segue 
ao lado a lista dos primeiros colocados 
representando o Iate Clube nas suas 
respectivas classes: A lista completa 
você pode ver no site www.icrj.com.br.

monotipos

Da esq. pra dir. - 3º lugar - equipe do barco Motu, 1º lugar - equipe do barco Arretado e  2º lugar - equipe do barco Relaxa na classe HPE 25 da Regata Rei Olav - Monotipos.
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VELA - OUTUBRO 2014

Data Regata Classes
04 e 05 Taça Alberto Ravazzano Star
04 e 05 Campeonato Estadual HPE

11 6 Horas da Baia de Guanabara Dingue

16 a 19 Campeonato Brasileiro HPE

17, 18 e 19 Campeonato Estadual Star

24 64º Regata Santos-Rio Oceano

25 e 26 Copa Finn, Laser e Snipe Finn, Laser e Snipe

30 a 2/11 45º Circuito Rio Oceano

 A Regata Rei Olav para bar-
cos de Oceano foi realizada no dia 31 
de agosto, um dia após a Regata Rei 
Olav Monotipos. Como de costume, 
a competição atraiu muitos velejadores 
e colocou mais de 30 barcos na água 
com mais de 200 velejadores no total.
 Com muito sol e ventos mé-
dios, o percurso de 14 milhas realizado 
pelos velejadores teve largada nas pro-
ximidades da Escola Naval, montando 
a Ilha do Pai, a boia de águas seguras 
nas proximidades de Copacabana e 
chegando à Ilha da Laje. 
 O barco Dorf do Comandan-
te Roberto Schnarndorf do ICRJ ficou 
em primeiro lugar na categoria RGS B 
e em segundo na classificação geral. Já 
o barco Bravíssimo 4, do Comandante 
Ian Muniz ficou com a segunda posi-
ção nas categorias ORC e IRC.

Regata Rei olav
oceano

1º na Categoria RGS B e 2º na RGS Geral

2º na Categoria ORC e IRC
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Release
      campeÃ

pesca

 Mais um ano que o Torneio 
Open 25 é realizado com bastante êxi-
to, e dessa vez com algumas novidades. 
A mudança das regras tradicionais em 
algumas etapas e a viabilidade para a 
participação de uma equipe de jovens 
(até 12 anos) foram as novidades que 
se destacaram em 2014, ano em que o 
torneio completou 21 anos. Vale res-

saltar que este tradicional Campeonato 
é classifi catório para o Mundial de Pei-
xes de Bico, que acontecerá em abril de 
2015 na Costa Rica.
 Como vinha ocorrendo nas 
etapas anteriores, a chegada foi de fes-
ta, sorteio de brindes, divulgação dos 
resultados e agradecimento aos colabo-
radores.

 O término antecipa-
do, sem necessidade de se 
realizar a 5ª etapa, se de-
veu ao fato da equipe Re-
lease não mais poder ser 
alcançada pelos demais 
concorrentes, conforme 
previsto em regulamen-
to. Sendo assim, parabe-
nizamos o Comandante 
Alberto Quintaes, Vi-

Release - Equipe pentacampeã no Torneio Open 25

cente Arruda Filho, Eliseu Soares Neto, 
Flávio Campos Reis e Almir, pelo exce-
lente desempenho.
 Um gratifi cante destaque desta 
edição foi a participação da equipe Fu-
turo da Pesca, que terminou em 5º lu-
gar na classifi cação geral, e como cam-
peões da Classe Evolving. Além disso, 
ainda venceram a 4ª etapa dentre todos 
os participantes. Um grande feito! Essa 
renovação dá orgulho a todos os aman-
tes da pesca no ICRJ.
 Também temos que ressaltar a 
conquista da equipe Guess, do Coman-
dante Roni Argalji, do Diretor de Pes-
ca Evandro Soares, Eliseu Soares Filho 
e Alex Cerqueira, que levou o Troféu 
Challeng e o Troféu Onda Azul, além 
de conquistar o vice-campeonato geral.

5x

Equipe Futuro da Pesca - 4ª etapa do Open 25
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PESCA - SETEMBRO 2014

Data Torneio Local
04  Torneio Abertura ICRJ

04 17º Torneio Marlin do Rio de Janeiro - 1ª Etapa ICRJ

11 17º Torneio Marlin do Rio de Janeiro - 2ª Etapa ICRJ

25 17º Torneio Marlin do Rio de Janeiro - 3ª Etapa ICRJ

18 Tradição Ilha de Palmas

 A segunda edição da Clínica 
de Pesca foi realizada na manhã do 
dia 24 de agosto com aula teórica 
na sala da EDN, onde os pequenos 
aprenderam como preparar o mate-
rial para a pescaria. Depois todos fo-
ram para o Cais colocar em prática os 
ensinamentos que o instrutor Marce-
lo Coelho e a colaboradora Vera Ruiz 
passaram. 
 No Cais, o grupo foi aumen-
tando a medida que as crianças che-
gavam do campeonato de Optimist 
que rolou no mesmo dia. No final, 
tivemos o momento de relaxar com 
muito cachorro-quente e refrigerante 
para todo mundo.

2ªclíNica

Isadora Lupetina, Marcelo Coelho, Assessor de Pesca de Cais Lóris Lupetina, 
sub-gerente da Pesca Marcos Coelho, consultora Vera Ruiz e crianças

de pesca

Instrutor Marcelo Coelho e os alunos Paulinho, Axel e Maria Eduarda
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 A DIRAN iniciou no fi nal 
de setembro uma nova maneira de 
preservar o patrimônio do Clube e 
da cidade.  Desde mês passado, cada 
hangarista está responsável pela lim-
peza do hangar no qual trabalha e 

por dentro da diRaN
Que as 19 boias dos três canais de balizamento de acesso ao clube 
estão em fase fi nal da manutenção obrigatória bienal!?

Que o guincho da rampa do Hangar 1 foi recuperado e já está fun-
cionando plenamente!? 

Que foi realizada a limpeza do entulho que vinha sendo acumulado 
nos coqueiros do paredão da DIRAN 02!?  

Que após o reaproveitamento de peças de cinco carretas, consegui-
mos montar três carretas novas!? E com essa recuperação, tivemos 
uma economia de aproximadamente R$ 18 mil para o Clube.

Que há uma área dedicada somente à manutenção dos mastros do 
barco!? 

Que há em todos os hangares postos de coleta de recipiente de 
óleo!?

Que temos um novo trator no Hangar 2!? 

VOCÊ SABIA?

Muita coisa está mudando e outras novidades estão vindo por aí. 
A equipe da DIRAN vem trabalhando para melhorar cada vez mais 

os assuntos relacionados à parte náutica do Clube.

da parte correspondente na Baía de 
Guanabara. Com a dedicação de to-
dos, serão aproximadamente vinte 
pessoas neste movimento de limpeza.
 A contratação de um dock-
master (profi ssional encarregado da 

orla do ICRJ) demonstra a preocu-
pação da nova diretoria da DIRAN 
em contribuir para a preservação do 
meio ambiente e bem estar dos asso-
ciados. Este funcionário será respon-
sável pelo controle do ecoboat do 
Clube e por toda a limpeza da orla 
marítima entre outras tarefas ineren-
tes à náutica.

limpeza geral
Instrutor Marcelo Coelho e os alunos Paulinho, Axel e Maria Eduarda
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O almoço oferecido pelo Clube em comemoração ao Dia do 
Soldado foi realizado no Salão Nobre, na tarde do dia 22 de agos-
to. O Comandante Militar do Leste, General de Exército Francisco 
Carlos Modesto e os quase vinte oficiais generais representaram o 
Exército Brasileiro na homenagem.

 Todos os representantes da Comodoria e Conselheiros esti-
veram presentes no evento, que teve como Mestre de Cerimônia, o 
conselheiro Darke de Mattos.

O Comodoro Paulo Fabiano discursou sobre a importância 
do Exército Brasileiro para a nação e, ao final, presenteou o Coman-
dante Militar do Leste com uma réplica do Navio Atlantic confec-
cionada especialmente para a ocasião. 

Após a fala do Comodoro, o General Francisco Carlos Mo-
desto proferiu algumas palavras de agradecimento e reconhecimento 
da força do Exército na história do Brasil.

 Quase quinhentas pessoas cur-
tiram o show da banda The Fevers na 
Pérgula da Piscina na noite do dia 23 de 
agosto. A banda, com mais de quatro 
décadas de muito sucesso, animou os 
sócios do Clube com os hits: “Vem me 
ajudar”, “Cândida”, “Agora eu sei” entre 
outros.  
 O clima era de muita descon-
tração e confraternização entre todos. A 
empolgação foi tanta que um grupo de 
sócias improvisou até uma coreografia 
para acompanhar às músicas. Depois do 
show, o DJ comandou a pista, que con-
tinuou cheia, por um bom tempo.

no icRJ

HOMENAGEM 
AO EXéRCITO

The Fevers
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 O Circo Popeye vai concentrar todas as 
atividades especiais para comemorar o Dia das 
Crianças deste ano no Clube. No dia 12 de outu-
bro, a partir das 15h até às 19h, muita diversão vai 
rolar por ali. 
 A trupe do Circo Macaco Prego vai realizar ofi-
cinas de artes plásticas, reciclagem com confecção de 
chocalhos musicais, bijuteria e circo. Além das oficinas, 
as crianças também poderão se divertir com uma linda 
apresentação de história contada e roda de música. 
 Para encerrar com chave de ouro, a banda “No 
Pé do Ouvido” fará um show para todos os baixinhos 
presentes. Dentro deste show, eles farão uma apresen-
tação circense com direito a malabares, claves, diabo-
lô e equilíbrio de pratos. Imperdível.
 Aproveite e traga seu filho e amiguinhos. Va-
mos aproveitar para comemorar o dia deles com o 
que eles mais gostam de fazer – brincar!

dia das cRiaNças

 Por mais um ano, o Iate 
Clube organizou o evento benefi-
cente para ajudar a Igreja Nossa Se-
nhora do Brasil. Neste ano, o chá 
da tarde foi realizado no dia 3 de se-
tembro, no Salão Marlin Azul com 
a colaboração da sócia Elza Lima. O 
evento teve desfile de moda, sorteio 
de brindes, pocket show, além da 
presença do Padre Moraes. Todo di-
nheiro arrecadado com a venda dos 
aproximadamente 300 convites será 
doado integralmente para a Igreja.

Chá Beneficente

social
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Fixa

pRogRamaçÃo social

Outubro

CINEMA -  Todas as quartas, sextas e sábados às 20h 
e domingos às 17h,  Centro Cultural Gabriel Villela.
MÚSICA CLÁSSICA (DVD) -  Toda segunda quinta-feira do mês,
 às 20h,  no Centro Cultural Gabriel Villela.
CINE CULT -  Toda terceira quinta-feira do mês, às 20h,  
no Centro Cultural Gabriel Villela.

DISCO LASER - Todo último domingo do mês, às 17h, 
no Centro Cultural Gabriel Villela.

PIANISTA PAULO MIDOSI - Todas as quintas-feiras às 19h, 
no Bar Temático.

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. 

REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 18h, no salão 
Marlin Azul ou 470.

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 18h30 às 19h30, 
com a professora Cecília Salazar, no salão 470.

MISSA DOMINICAL - Todos os domingos, às 19h15, 

na Capela do ICRJ.

RECREAÇÃO INFANTIL

08

Jantar Dançante em benefício da SOECAL
Salão Marlin Azul, às 20h.

09 Música Clássica - “A vida de Nelson Freire” 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

01

Iate com Saúde  “Como conhecer e previnir a calvície” 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

Almoço em homenagem à Força Aérea Brasileira
Salão Nobre, às 12h30.

16 Cine Cult - “A bela ditadora”
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

21 Música no Museu - “Alexandre Dias, pianista” 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

14

social



17sede /edn
Horário da Sauna

Manhã
Segunda e sexta-feira

Das 6h30 às 12h

Tarde
Terça e quinta-feira

Das 13h às 16h

Noite
Terça e quinta-feira

Das 18h às 20h

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

Hidroginática  (Hyowa)
Terça e quinta-feira
Das 11h30 às 12h30
Quarta e sexta-feira

Das 8h30 às 9h30

Hidroginástica (Hyowa)

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

a missão da edN é desenvolver a mentalidade marítima aos 
jovens por meio dos esportes náuticos. 

NAVEGAÇÃO:
- Arrais Amador, Mestre Amador, GPS

PISCINA:
- Natação: 3 a 12 anos
- Nado Sincronizado: 5 a 12 anos. 
Turmas de manhã e a tarde.

VEM REMAR!
Pacotes com aulas de Stand up Paddle. 
Agora com um aulão gratuito no mês 
para iniciantes. O aulão gratuito de 
Stand up Paddle, ministrado pelo pro-
fessor Bruno Moreira Leite, será no dia 
19 de outubro, das 9h às 12h.

MERGULHO:
Cursos de mergulho básico e avançado.

VELA:
- Fundamental: atividades lúdicas 
voltadas para o mar (3 a 6 anos); 
- Iniciação à vela: 6 a 7 anos, depois de 
ter passado pelo nível fundamental; 
- Optmist: 8 a 14 anos;
- Laser/Dingue: A partir de 14 anos; 
- 420: Depois de ter passado pelos 
níveis de Laser/Dingue; 
- Windsurf: A partir de 10 anos. Agora 
com turmas aos sábados ou, se preferir, 
aos sábados e domingos.
- Oceano  J24.

AULAS DE yOGA
- Segundas, quartas e sextas-feiras
das 08h30 às 09h40
- Quartas e sextas-feiras
das 06h30 às 07h45
- Segundas e quartas-feiras
das 19h30 às 20h45
- aulão gratuito
O aulão gratuito de yoga, ministrado 
pelo professor Pedro Paravyoma, será 
no dia 25 de outubro às 11h.

Obs.: Os interessados nos aulões deve-
rão entrar em contato com a secretaria 
da EDN, para fazer o agendamento.



18 cinema

SERIADO O RETOR-
NO A CRANFORD – 
PARTE 1.
DIA: 01/10 
QUARTA-FEIRA
ELENCO: Judi Dench, 
Imelda Staunton, 2013 
(Inglaterra), 90min – Co-
média Dramática. (Livre)

Este é um seriado feito pela BBC de Londres 
que se passa na pequena cidade de Cranford. 
O foco da série é a própria cidade, seus ha-
bitantes, seus dramas, seus romances e ve-
lhinhas loucas que vivem fofocando a vida 
alheia. Para alegria das solteironas chega à 
cidade um médico jovem, bonito e solteiro 
que será envolvido em fofocas e mal-entendi-
dos. Mas também chega à cidade o progresso 
trazendo uma ferrovia que avança célere em 
direção a Cranford. O pacato vilarejo vai mu-
dar para sempre. Para bem ou para mal.

O ADVERSÁRIO
DIA: 03/10 - SEXTA-FEIRA
ELENCO: Daniel Auteuil, François Ber-
léand, François Cluzet, 2002(França), 
120min – Drama. (14anos)

“Um filme perturbador”. Assim pode ser de-
finido este drama sobre um homem que de-
pois de enganar sua família por mais de vinte 
anos, passando-se por um médico, desenca-
deia uma tragédia assustadora por se tratar 
de uma história verídica que abalou a França 
nos anos 90.  

SERIADO O RETORNO A CRANFORD 
– PARTE 2.
DIA: 08/10 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Judi Dench, Imelda Staunton, 
2013(Inglaterra), 90min – Comédia Dramá-
tica. (Livre)

A VIDA DE NELSON FREIRE
DIA: 09/10 – QUINTA-FEIRA
(Música Clássica)

Nelson Freire começou a tocar piano quan-
do tinha três anos, surpreendendo a todos 
ao tocar de memória peças que haviam sido 
executadas por sua irmã. Embarcou em car-
reira internacional em 1959, dando recitais 
e concertos nas maiores cidades da Europa, 
Estados Unidos, América Central e América 
do Sul, Japão e Israel. Trabalhou com muitos 
dos mais prestigiados regentes do mundo. É 
impossível contar o que foi a trajetória de 
Nelson. É melhor ver o filme... 

 
SEGREDOS DE FAMÍLIA
DIA: 10/10 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Michael Caine, Christopher 
Walken, 2004(EUA), 118min – Drama Fa-
miliar. (12ANOS)

Quatro gerações da família Lair, de homens 
que tomam decisões sérias erradamente, se 
encontram após vários anos na casa do pai 
- um arqueólogo que prepara seu funeral 
deixando orientações para que seus filhos 
cumpram após sua morte. São os segredos de 
família. É um road-movie engraçado e aco-
lhedor que mostra o sudoeste americano. 

TODOS DIZEM EU TE AMO
DIA: 11/10 - SÁBADO
ELENCO: Woody Allen, Julia Roberts, Gol-
die Hawn, 1997(EUA), 101min – Comédia 
Romance. (12anos)

D.J. é uma jovem espirituosa que pertence a 
uma família tipicamente Nova Iorquina. Seu 
pai Joe é um escritor e mora em Paris, mas vai 
sempre visitá-la. Com artistas maravilhosos 

Woody Allen leva os personagens do filme 
para Veneza onde viverão encontros e desen-
contros e expectativas românticas. Woody 
Allen realmente se supera...

FIFA FEVER
DATA: 12/10 - DOMINGO

Este e um show de bola de tirar fôlego. Ve-
remos o melhor da história do futebol com 
imagens impressionantes das dezessete Copas 
do Mundo já realizadas, desde a pioneira em 
1930 até a consagração do pentacampeonato 
do Brasil em 2002. Trazendo ângulos e filma-
gens jamais vistas. Este é um guia completo 
dos melhores momentos do futebol.

TUDO POR UM 
FURO
DIA: 15/10 
QUARTA-FEIRA
ELENCO: Will Ferrell e 
Steve Carell Paul Rudd, 
2014(EUA), 113min – 
Comédia. (14anos)

Ron esta de volta com a continuação de um 
filme já considerado um dos mais engraçados 
deste ano. Depois de perder o emprego para 
sua mulher, com o ego estraçalhado, investe 
contra um novo rival. O trio de cômicos não 
podia ser melhor. 

A BELA DITADORA
(Cine Cult)
DIA: 16/10 – QUINTA-FEIRA
ELENCO: Frank Sinatra, Gene Kelly, Esther 
Willams, Betty Garret, 1949(EUA), 94min 
– Musical.

“A Bela Ditadora” é um dos melhores filmes 
estrelados pela “eterna Rainha das piscinas”, 
Esther Williams.  O filme oferece um bom 
entretenimento, leve, com bons números de 
dança e de canto. Sinatra nos brinda com sua 
bela voz e Gene Kelly com sua fabulosa dança. 
O final é típico dos grandes musicais produzi-
dos pelos Estúdios da MGM de então.

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA - OUTUBRO
Quartas, sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcelos

Por conta das Eleições, não 
haverá sessão de cinema 

nos dias 04 e 05 deste mês. 
Caso haja 2º turno, os dias 

25 e 26 de outubro tam-
bém serão utilizados para o 
armazenamento das urnas.
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O GOSTO DOS OUTROS
DIA: 17/10 - DOMINGO
ELENCO: Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro, 
Gérard Lanvin, 2000(França), 112min – Co-
média Dramática. (Livre)  

Esse filme apresenta uma história simples, 
muito bem contada, com ótimo elenco e 
direção segura. Com pitadas de romance e 
atores de maior prestígio do cinema francês, 
levou mais de quatro milhões de franceses ao 
cinema dando a maior bilheteria do ano. Re-
cebeu quatro prêmios “CESAR” e uma indi-
cação para o OSCAR. Imperdível.

PODER ABSOLUTO
DIA: 18/10 - SÁBADO
ELENCO: Clint Eas-
twood, Scott Glenn, 
Ed Harris, 1997(EUA), 
120min – Suspense Poli-
cial. (14anos)

Ele esteve onde não deveria ter estado e viu 
o que não deveria ter visto. Agora, ninguém 
vai acreditar em Luther Whitney, quando 
disser que viu uma mulher ser assassinada 
pelo Presidente dos Estados Unidos. Clint 
Eastwood interpreta Whitney e dirige este 
refinado thriller com um elenco formidável, 
que inclui Gene Hackman e Ed Harris. Este 
é um filme de mestre, o que Clint faz com 
um talento devastador. Nota 10!!!

CAFé DOS MAESTROS
DIA: 19/10 - DOMINGO
ELENCO: Leopldo Federico, Lagrima Rios, 
Aníbal Arias, José Libertela e José Luis Stazo, 
2009(Argentina), 92min – Documentário.

Em agosto de 2006 uma apresentação histó-
rica reuniu as “lendas vivas” do tango argen-
tino em uma apresentação de gala no Teatro 
Colón de Buenos Aires com a intenção de 
produzir um disco ao vivo. Grandes Mestres 
reconstituíram diferentes arranjos e recupera-
ram temas emblemáticos do tango, emocio-
nando o público presente naquela noite. Ho-
mens e mulheres notáveis com idade entre 70 
a 95 responsáveis pela criação de repertório 
clássico que marcou gerações. Dois “Oscar” 
para Gustavo Santaolalla. Este foi o concerto 
histórico do teatro Colón.

cinema
SOB O EFEITO DA ÁGUA
DIA: 22/10 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Cate Blanchett, Sam Neill, 
2004(EUA), 114min – Drama.(14anos)

Tracy é uma mulher de 32 anos ex-viciada em 
heroína que passou os últimos quatro anos 
tentando se recuperar sob intensa vigilância 
de sua mãe. Presa a um relacionamento fa-
miliar difícil, sua vida fica ainda pior quando 
seu ex-namorado Jonny reaparece trazendo 
um irmão cheio de más intenções.

OS AMORES DE PICASSO
DIA: 24/10 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Anthony Hopkins, Natascha 
McElhone, Julianne Moore, 1996(EUA), 
120min – Biografia Drama(12anos).

Em 1943 o famoso pintor Pablo Picasso, 
com 60 anos, conhece Françoise Gilot, com 
23 anos. Ela sonha ser pintora e idolatra o 
grande mestre. Logo se tornaria sua aman-
te, o que não impede Picasso de lhe ser infiel 
aceitando que ele mantenha todas as amantes 
do passado. Em contrapartida, ela se mantém 
ao lado dele acompanhando o trabalho do 
genial mestre e criando seus dois filhos junto 
do pai. 

AS INVASÕES BARBARAS
DIA: 25/10 - SÁBADO
ELENCO: Rémy Girard, Stéphane Rous-
seau, Louise Portal, 2002(França, Canadá), 
99min – Comédia. (12anos)

Considerado um dos melhores filmes de 
2003, “As Invasões Bárbara” é um filme raro, 
especial e emocionante e sem ser piegas é ao 
mesmo tempo moderno. O diretor Denys 
Arcand promove o reencontro dos amigos de 
“O Declínio do Império Americano” realiza-
do por ele dezoito anos antes...

BALET LA FILLE MAL 
GARDéE
(Disco Laser)
DIA: 26/10
DOMINGO
ELENCO: Lesley Collier, 
Michael Coleman, Brian 
Shaw, 100min.

Gravado em 1981 pelo The Royal Opera 

House apresenta o espetáculo “LA FILLE 
MAL GARDÉE” dirigido por Norman Mor-
rice e com bailarinos Lesley Collier, Michael 
Coleman, Brian Shaw, Leslie Edwards e Gar-
ry Grant. O ballet conta a história Lise que 
quer se casar com Colas, um rico fazendeiro. 
Acontece que a mãe tem outros planos para 
a filha.  

PAIS & FILHOS
DIA: 29/10 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Masaharu Fukuyama, Machiko 
Ono, Lily Franky, 2013(Japão), 120min – 
Drama. (12anos)

Ryoata é um arquiteto obcecado com o su-
cesso profissional, que forma com a jovem 
esposa e o filho de 6 anos uma família ide-
al. Sua vida sofre uma grande transformação 
quando descobre que está criando o filho de 
outro homem há seis anos, já que seu filho 
biológico foi trocado por engano na mater-
nidade. Vencedor na Mostra e em Cannes, 
“Pais E Filhos” aborda troca de bebês.

O BUQUÊ
DIA: 31/10 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Sandrine Kiberlain, Jean-Pierre 
Darroussin, 2002(França), 99min – Comé-
dia. (12anos)

Kirsch envia um buquê de flores para o en-
dereço errado onde mora Catherine, que sur-
presa, as recebe. A partir daí, este buquê pas-
sará por muitas mãos e unirá várias pequenas 
histórias sobre relacionamentos, fraquezas 
humanas e descobertas. É uma divertidíssi-
ma viagem entre o cômico, o dramático e o 
poético. Afinal é um filme francês...  



20 restaurante

 Para o Dia das Crianças, a 
equipe do restaurante está preparan-
do delícias que vão agradar ao pala-
dar da turminha. Especialmente no 
dia 12 de outubro, a Chef Lorena 
vai preparar uma variedade esperta 
de crepes, que serão comandados in-
dividualmente, na parte superior do 
Convés para a criançada se lambuzar 
a partir das 12h. 
 No Salão Star, o Buff et do-
minical será turbinado com comida 
japonesa, para quem quiser algo mais 
light. Não deixe de aproveitar!

Almoço pra
criançada



21iate news

Por iniciativa própria, os funcionários marcenei-
ros da oficina de carpintaria da Diretoria de Manuten-
ção (DIRMAM) estão trabalhando na recuperação de 
alguns móveis que são utilizados na varanda social do 
Clube. 

Até aí nenhuma grande novidade. O interessante 
é que eles estão reutilizando as pranchas de maçarandu-
ba que foram trocadas ao longo do Cais pela madeira 
sintética. 

A triagem das pranchas que podem ser reaprovei-
tadas é feita na oficina, pois muitas já estão podres. As 
que apresentam boas condições, são limpas e tratadas 
para poderem ser utilizadas na recuperação de mobiliá-
rios e diversos serviços.

Tal iniciativa também visa o incentivo ao reapro-
veitamento de materiais, diminuindo assim o dinheiro 
gasto para este fim.

A Diretoria de Manutenção está de portas abertas 
a todos os sócios e dependentes que desejem de alguma 
forma contribuir com sugestões e ideias que contribuam 
para a valorização do meio ambiente e recursos naturais. 

Reciclando materiais

A equipe da Direto-
ria de Manutenção do 
Clube está dando uma 
nova cara às vagas de es-
tacionamento do trecho 
do Centro Vélico até 
o portão 2. Com isso, 
a paisagem ficará mais 
harmônica com a vege-
tação e o reforço estará 
garantido com os novos 
blocos de cimento.

DoaçãoVagas 
verdes!  No final de agosto, a 

escultora Dory Botteri que 
expôs suas obras de arte no 
Corredor da rainha, doou a 
peça “Golfinho Azul” ao ICRJ, 
que foi recebida pessoalmente 
pelo Comodoro Paulo Fabiano. 

Vagas 
verdes!
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