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4 editorial
Para registrarmos a 
conquista da nossa atleta no Pan de 
Toronto, a capa desta edição destaca o 
ouro de Patrícia Freitas, bicampeã na 
classe RS:X feminino em Jogos Pan-
-Americanos. Além dela, outros atletas 
do ICRJ também fizeram bonito na 
competição.
 Ainda em águas estrangeiras, a 
jovem Rafaela Salles marcou seu nome 
no Campeonato Norte-americano de 
Optimist realizado em Antígua, no 
Caribe. Já em território nacional, tive-
mos o Campeonato Estadual de Laser 
e o tradicional Campeonato Leste Bra-
sileiro da classe Snipe, na subsede de 
Cabo Frio.
 E, para fechar com chave de 
ouro a seção da Vela neste boletim, 
você vai conferir o que aconteceu na 
tão aguardada 28º Edição da Semana 
Internacional de Vela. Um evento que 
teve números expressivos, pois contou 
com a participação de 230 atletas con-
sagrados internacionalmente de 28 pa-
íses, que estão intensificando o treino 
para as Olimpíadas do Rio em 2016.
 Na Pesca, tivemos a realização 
da 3ª Etapa do Torneio Anual de Pesca 
de Cais, realizada no dia 12 de julho 
com grande participação das crianças. 
Ainda pelo cais, o Torneio Interclubes 
de Pesca de Cais trouxe pescadores de 
clubes amigos para competir e confra-
ternizar com nossos pescadores, que 
levaram a melhor na classificação final.
 E, chegou ao fim mais um 
Torneio de Open 25. Você irá confe-

rir o que rolou na 3ª e 4ª etapas, com 
a consagração da equipe Release con-
quistando o hexacampeonato. Além 
deles, a equipe Ninkasi ganhou na 
classe Evolving e a garotada da equipe 
Futuro da Pesca demonstrou desen-
voltura e competência em mais uma 
competição entre os adultos.
 No Iate News deste mês temos 
o registro da doação do barco Woo-
dy, um Optimist de 1975, feito pela 
família Hirth ao Iate Clube.Você vai 
conhecer um pouco da história deste 
barco e, se preferir, pode conferir pes-
soalmente ele exposto no hall da esca-
da das Diretorias de Vela e de Pesca, ao 
lado do balcão do cafezinho.  
 Além disso, a Gerência de 
Sede mandou avisar que já estão aber-
tas as inscrições para o sorteio de hos-
pedagem nas subsedes para os feriados 
da padroeira do Brasil, em outubro e 
Finados, em novembro. 
  Já antecipando o aviso de in-
terdição do Parquinho, aproveitamos 
para comunicar que, durante o perío-
do de 26 de outubro a 30 de novem-
bro ele estará fechado para reparos e 
manutenção. Mas, após este período, 
estará novinho em folha para divertir 
ainda mais a meninada do Clube.
 Outro aviso importante vem 
da DIRMAM. O Clube vem tendo 
problemas com a bomba que trabalha 
nas elevatórias para triturar resíduos 
sólidos no esgoto do ICRJ. Ela vem 
sendo danificada constantemente por 
mau uso. O descarte irregular de pa-

nos, fraldas, cuecas e copos em vasos 
e ralos travam e quebram a bomba, 
gerando gastos desnecessários com a 
aquisição de novas bombas. O ICRJ 
conta com a ajuda de todos no descar-
te correto dos resíduos sólidos.
 Mudando de assunto, os even-
tos do Clube estão em alta! Neste bo-
letim você vai saber o que aconteceu 
no Luau no Convés, Jazz Night Out, 
Divas no Altar e no Churrasco à Gaú-
cha.
 Já os que estão por vir, teremos 
no próximo dia 19, a Festa da Prima-
vera na Pérgula da Piscina com o show 
da banda Celebrare. Outro evento que 
já virou tradição é o Chá Beneficen-
te em prol da Igreja Nossa Senhora 
do Brasil. Neste ano, Padre Morais 
irá recebê-los no dia 8 de setembro, a 
partir das 14h no Salão Marlin Azul. 
Os convites já estão sendo vendidos na 
Gerência Social. Garanta o seu!
 Neste mês, a equipe do Res-
taurante está planejando um Jantar 
harmonizado mais que especial. O 
evento, que está marcado para o dia 
23, contará com a participação do 
famoso azeitólogo brasileiro Marcelo 
Scofano, que fará uma explanação so-
bre diversos tipos de azeite e harmoni-
zações com diferentes pratos.
 Finalizando, temos na parte 
da EDN um pouquinho do quão ba-
cana foi a edição da Colônia de Férias 
de inverno, que de frio não teve nada. 

Boa leitura!

ERRATA
Na pág.7 da edição de agosto a legenda da terceira foto da matéria 
“6 Horas da Baía de Guanabara” onde se lê José Serra, leia-se 
Armando Serra.
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Navegação: 
(Inscrições Abertas)

- Arrais Amador
- Mestre Amador
- GPS

PisciNa:
- Natação Infantil: 3 a 12 anos
- Nado Sincronizado: 6 a 12 anos
(Manhã ou tarde)

veLa
- 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)
- Oceano.

iNiciação À PRaTica Da veLa
- Fundamental (3 a 5 anos); 
- Iniciação à vela (6 a 7 anos, depois de 
ter passado pelo nível fundamental).

MENTE SÃ, CORPO SÃO!
auLas De yoga:

Cursos da EDN

vem RemaR!
Pacotes com aulas de Stand up – Paddle.

Continuam abertas as 
inscrições para os cursos 

da EDN. Temos uma 
variedade imperdível 

de níveis básicos e 
avançados. 

Venha fazer a sua 
inscrição!

edn

 A garotada aproveitou bem as férias de meio do ano durante as duas 
semanas finais de julho na Colônia de Férias da EDN no Clube. Brincadeiras 
no mar e em terra agitaram os grupos, divididos por faixa etária, que tinham 
programações voltadas para cada idade.
 Além das atividades tradicionais, a novidade desta Colônia foi o “zo-
ológico na grama”, onde as crianças tiveram a oportunidades de conhecer e 
tocar em alguns animais como furão, pássaro africano, tucano e até uma cobra 
(não venenosa) apareceu por lá. E, no final, todos saíram bem satisfeitos com 
mais uma edição de sucesso!
 Confira mais fotos no banco de imagem do clube através do site www.
icrj.com.br/bancodeimagens. Ano que vem tem mais!

Colônia de férias
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 Entre os dias 24 de julho a 6 de 
agosto, o ICRJ viveu intensamente uma 
prévia de como será os Jogos Olímpicos 
de 2016 com a realização da 28º Edição 
da Semana Internacional de Vela. Foram 
14 dias de competição, com mais de 120 
regatas realizadas em 16 classes, abran-
gendo classes pan-americanas, todas as 
classes Olímpicas e outras de grande des-
taque internacional.
 No total, passaram pelo Clube 
230 atletas de 28 países, incluindo di-
versos campeões olímpicos, pan-ame-
ricanos, mundiais e até velejadores da 
América’s Cup (competição mais antiga 
do mundo). 

SEmANA INTERNACIoNAl 

DE VElA28ª
 O Diretor de Vela, Fernando 
Madureira destaca a interação da nova 
geração com os atletas veteranos durante 
essas duas semanas de evento: “a mole-
cada do Optimist e da vela jovem pôde 
conviver com grandes velejadores nos 
dias de prova, tirar foto e velejar lado a 
lado. Acho que esta experiência para as 
futuras gerações é de um ganho inestimá-
vel”.
 Fernando Madureira ainda res-
saltou a importância de este evento ter 
servido como treino para as Olimpíadas 
do ano que vem. Pois, para ele, a realiza-
ção de um evento internacional de alto 
nível ter transcorrido sem nenhum in-

cidente e com sucesso é um legado para 
todos. 
 Os velejadores representantes 
do ICRJ também se destacaram em suas 
classes. Podemos destacar a medalha de 
ouro conquistada pelo Contra-Comodo-
ro Hélio Lyra Jr. e Alexandre Muto no 
Snipe, a conquista do primeiro lugar por 
Rafaella Salles e Richard Hilbert no 29er, 
o primeiro lugar de Lucas Farina no La-
ser Radial e a medalha de bronze de Jorge 
Zarif na classe Finn. O resultado com-
pleto você pode conferir no site www.
icrj.com.br/vela.
 O ICRJ parabeniza a todos os 
velejadores e envolvidos!

Medalha de ouro no 29er - Rafaela Salles e Richard Hilbert

Medalha de ouro no Laser radial - Lucas Farina Medalha de bronze na Finn - Jorge Zarif

Medalha de ouro no Snipe - Hélio Lyra Jr e Alexandre Muto
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Mais uma edição dos 
jogos Pan-Americanos 
se encerrou em Toron-
to, no Canadá no dia 
26 de julho. No quadro 
de medalhas, o Brasil 

ficou em terceiro lugar, atrás somente dos Estados 
Unidos e Canadá, com 141 medalhas no total.
 A equipe de vela brasileira faturou seis me-
dalhas neste Pan, das quais: dois ouros, duas pratas 
e dois bronzes. E, entre os atletas, tivemos repre-
sentantes do ICRJ com conquistas importantes no 
Pan.
 Na RS:X feminina, Patrícia Freitas conquis-
tou a medalha de ouro com apenas dois pontos per-
didos, contra quatro da velejadora mexicana, Demi-
ta Veja, segunda colocada. Com esta vitória, Patrícia 
tornou-se bicampeã dos Jogos Pan-Americanos. Sua 
primeira conquista foi em Guadalajara 2011.
 As atuais campeãs mundiais na categoria 
49er FX, as brasileiras Martine Grael e Kahena 
Kunze terminaram a campanha com a medalha de 
prata após regatas de muito esforço e falta de vento 
no Lago Ontário. A disputa com vento tão fraco 
surpreendeu as velejadoras, que destacam o segundo 
lugar como um momento de aprendizado e satisfa-
ção. 
 Na categoria J24, John King, Alexandre Sal-
danha, Daniel Santiago e Guilherme Hamelmann 
venceram a regata final, terminando em quinto lu-
gar no geral.  Parabéns aos nossos velejadores! Que 
venham as Olimpíadas!

mEDAlHAS No PAN 

Patricia Freitas, ouro na categoria WindSurf RS:X

Martine Grael e Kahena Kunze, prata na categoria 49ERFX 

John King, Alexandre Saldanha, Daniel Santiago e Guilherme Hamelmann, 
quinto lugar geral na categoria J24

Quadro de medalhas:

PAÍS ouRo PRaTa BRoNZe ToTaL
1 Estados Unidos 103 81 81 265
2 Canadá 78 79 70 217
3 Brasil 41 40 60 141
4 Cuba 36 27 34 97
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Campeonato Estadual de laser

 Nos primeiros dias de julho, a Subsede de Cabo Frio sediou o tradicional Campeonato Leste Brasileiro da 
classe Snipe. A competição contou com 21 barcos de São Paulo, Espírito Santo, Sergipe , Bahia e Rio de Janeiro. 
 Ao todo, foram realizadas seis regatas na raia da Praia do Forte com ótimas condições de vento. A medalha de 
ouro acabou indo para os velejadores baianos, Matheus Tavares e Gustavo Carvalho do YCBahia. Em segundo lugar, 
ficou a dupla formada por Rafael Gagliotti e Henrique Wisniewski, do ICS. Com o bronze, Breno Bianchi e Flavio 
Castro, do ICRJ, completaram o pódio.

CAmPEoNATo lESTE BRASIlEIRo

 Seis velejadores do ICRJ parti-
ciparam do Campeonato Norte-Ame-
ricano 2015 de Optimist, realizado no 
início deste semestre em Antígua, no 
Caribe. Foram 12 dias muito intensos 
de treinos e regatas em um campeona-
to de alto nível técnico, onde partici-
param 162 atletas de mais de 22 países 
que aproveitaram o campeonato para 
treinar para o Campeonato Mundial 

icRJ No camPeoNaTo 
NoRTe-ameRicaNo De oPTimisT

de Optimist, que começou no final de 
agosto e termina dia 5 de setembro na 
Polônia.
 Os ventos e as ondas mui-
to fortes durante todo o campeonato 
atrapalharam a equipe do Brasil, prin-
cipalmente os velejadores do Iate Clu-
be Caio Leite, Érico Penteado, João 
Petersen, Maria Von Lachmann, Rafa-
ela Salles e Stefano Geronimi, acostu-

mados a velejar na Baía de Guanabara. 
 Dos 20 velejadores da equipe 
do Brasil, somente 3 se classificaram 
para as regatas finais na flotilha ouro, 
que inclui os 54 melhores velejadores 
do campeonato. Dentre eles, a veleja-
dora Rafaela Salles, foi a única repre-
sentante do ICRJ, com o oitavo lugar 
no geral e segunda colocada entre as 
velejadoras sul-americanas.
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veLa - seTemBRo 2015

Data Regata classes
05 a 07 Campeonato Estadual Snipe
11 a 13 Campeonato Estadual HPE

12 Regata Ninotchka Star e Snipe

12 Regata Clássicos (Rio - Ilha de Palmas) Clássicos

12 e 13 Torneio Interno FZC (5ª etapa) Optimist

13 Regata Axel Von Lachmann Star

13 Regata Clássicos (Ilha de Palmas - Rio) Clássicos

26 e 27 Copa Primavera (4ª etapa Copa ICRJ) Monotipos

vela

 O Estadual de Laser realizado nos dias 17, 18 
e 19 de julho contou com a participação de velejadores 
do Distrito Federal, além dos velejadores de clubes do 
Rio de Janeiro. Nos primeiros dias, as regatas aconte-
ceram com condições muito ruins de vento. Somente 
no domingo as condições melhoraram e tivemos três 
regatas realizadas.
 Na classe standard tivemos 18 barcos compe-
tidores, dos quais os 6 primeiros eram representantes 
do ICRJ. Na classe 4.7, foram 16 barcos competin-
do, com a vencedora também representando o ICRJ. 
Confira como ficou a classificação abaixo:

Campeonato Estadual de laser

Laser sTD
1º Eduardo Couto ICRJ
2º João Pedro H. Souto de Oliveira ICRJ
3º Lucas Farina ICRJ

Laser 4.7
1º Esther Pessanha F. Wollner ICRJ
2º Luiz Otavio Vieira Correia CNC
3º Erico Penteado ICRJ

Esher Wöllner,  campeã no 4.7

Eduardo Couto, campeão no standard.
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oPEN 25
 O forte vento sudoeste sur-
preendeu os pescadores na 3ª etapa do 
Torneio Open 25, realizada no dia 11 
de julho. Mesmo assim, eles consegui-
ram um bom desempenho. Mais uma 
vez a equipe Release do Comandante 
Eliseu Soares Neto foi a grande vence-
dora. Em segundo lugar ficou a equipe 
Guess, do Comandante Roni Argalji e, 
em terceiro a equipe Ninkasi, do Co-
mandante Alex Gjorup.
 A equipe Futuro da Pesca pes-
cou o maior peixe do dia, um bagre de 
3,700 Kg capturado por Ricardo Arru-
da, representante da nova geração de 
pescadores do Iate Clube. Parabéns aos 
pescadores!

pesca

Terceira etapa

Comandante da Release Eliseu Soares Neto, Evandro Soares e Eliseu Soares Filho (Equipe Guess), Alberto 
Quintaes e Vicente Arruda (Equipe Release) e Comandante da Capt. Rex Reinaldo Silva

Equipe Futuro da Pesca - João Carlos Kahsnar, Comandante Carlos Domin-
gues, Flávio Reis, Ricardo Arruda e Luca Domingues

Maior peça da etapa - Ricardo Arruda (Equipe Futuro da Pesca)
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Release 6x campeã do open 25

Terceira etapa
 Com a vitória na 4ª etapa da 
competição, a 23ª edição do Torneio 
Anual Open 25 consagrou o sexto 
campeonato da equipe Release, co-
mandada dessa vez por Eliseu Soares 
Neto. A equipe ainda venceu a equi-
pe Guess na disputa final pelo Troféu 
Challenge.
  A equipe Guess, do Coman-
dante Roni Argalji, além de conquis-
tar o bi vice-campeonato, conquistou 
o bicampeonato do Torneio Onda 
Azul. Na terceira colocação geral ficou 
a equipe Galáctica, do comandante 
Fernando Almeida. Ainda tivemos a 

equipe Ninkasi, do Comandante Alex 
Gjorup, que em uma bela recuperação, 
sagrou-se campeã da classe Evolving. 
 Além das equipes vencedoras, 
não podemos deixar de enaltecer o de-
sempenho dos meninos que participa-
ram do Torneio nas diversas equipes e 
principalmente na equipe Futuro da 
Pesca, do Comandante Carlos Domin-
gues. Inclusive, os peixes mais pesados 
da 3ª e 4ª etapas foram capturados pe-
los jovens pescadores Ricardo Arruda e 
João Carlos Kasznar, respectivamente. 
Segundo o Diretor de Pesca, é nesta 
juventude que estamos depositando as 

fichas da continuidade da pesca, para-
benizou Evandro Soares.
 No retorno ao Clube, os parti-
cipantes se confraternizaram com lan-
ches e bebidinhas para comemorar o 
fim de mais uma competição com su-
cesso total. No momento dos discur-
sos, os experientes pescadores Vicente 
Arruda, Eliseu Soares Filho, Alberto 
Quintaes, Reinaldo Silva, Istvan Kasz-
nar entre outros, pediram a palavra e 
destacaram a importância do campe-
onato e de se incentivar a continuação 
da paixão pela pesca nos mais jovens. 
Até 2016!

Equipe Release - Campeã do Torneio pela 6ª vez - Vicente Arruda, Alberto 
Quintaes, Eliseu Soares Neto e Flávio Campos Reis

Equipe Futuro da Pesca - Ricardo Arruda, Luca Lima, Flávio Reis e João 
Carlos Kasznar

Open 25

Diretor de Pesca Evandro Soares e o Comandante Alex Gjorup,
da equipe Ninkasi - campeã na classe Evolving
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 A 3ª Etapa de Pesca de Cais, 
realizada no dia 12 de julho, teve uma 
pescaria farta, tanto para a garotada 
quanto para os adultos. Num dia de 
muito sol e bastante peixe, as crianças 
foram as primeiras a pescar e se diver-
tiram muito com cada peixe captura-
do. 
 Depois, foi a vez dos adultos 
prepararem os anzóis para a pescaria. 
Após a etapa, teve entrega de meda-
lha para toda a garotada e lanche para 
todos os participantes. Segue abaixo a 
colocação dos primeiros lugares após 
a realização da 3ª etapa:

Feminino
1º Lúcia Pedrosa
2º Vera Ruiz
3º Lydia Andrade

senior
1º Eliseu Soares Filho
2º Carlos Alberto Andrade
3º Celestino Alves

masculino
1º Mario Gorjup
2º Raul Costa Pereira
3º Willian Rosário

master
1º Eduardo Elias
2º Loris Lupetina
3º Izadora Lupetina

Pesca de Cais
3ª ETAPA DE

Pesca - seTemBRo 2015

Data Torneio Local
13 Torneio Ele & Ela ICRJ
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 Com participação de cinco, 
dos oito clubes integrantes da Federa-
ção de Pesca do Estado do Rio de Janei-
ro, o Torneio Interclubes de Pesca de 
Cais foi realizado no ICRJ no dia 2 de 
agosto com grande sucesso e prestígio. 
No total, foram 46 pescadores parti-
cipantes e 1.441 peixes liberados com 
vida.
 O destaque do dia foi a pesca-
dora da casa, Isadora Lupetina. Além 
de vencer individualmente a classe fe-
minina, capturou a maior quantidade 
de peixes dentre todos os participantes 
e também o peixe mais pesado, um 
baiacu espinho de 1,058Kg. Além dela, 
a equipe jovem composta por Yuri Gjo-
rup, Flavio Reis e João Carlos Kasznar, 
também tiveram um desempenho fan-
tástico. 
 Parabenizamos a equipe Mas-
culina do ICRJ, composta pelo Di-
retor de Pesca Evandro Soares, Lóris 
Lupetina e Eduardo Elias, que foram 
excepcionais na estratégia adotada e 
terminaram na 1ª, 2ª e 3º colocação, 
respectivamente, fazendo com que a 
equipe vencesse a categoria. 
 A entrega de prêmios e festa de 
confraternização aconteceu logo após a 
pescaria, na parte superior do Convés. 
A classifi cação completa você confere 
no site www.icrj.com.br/pesca. 
 O ICRJ se orgulha do desem-
penho de seus atletas e parabeniza a to-
dos pelo belo torneio!

INTERClUBES No IATE
Pesca de Cais

pesca

Isadora Lupetina liberou mais peixes no Torneio e também capturou o peixe mais pesado, 
um baiacu espinho com mais 1kg

Torneio Interclubes de Pesca de Cais
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 A churrascada gaúcha deixou 
gostinho de quero mais! Na noite do dia 
25 de julho, mais de 130 convidados se 
deliciaram com o churrasco organizado 
pelo superintendente Albérico Arruda e 
toda equipe de churrasqueiros vestidos 
à caráter na Pérgula da Piscina.
  Além da gastronomia, tivemos 
a apresentação de dança dos alunos do 
projeto social Alvinho’s Dance. O pro-
jeto, coordenado por Raquel Mesquita, 
atende crianças carentes visando uma 
integração social através da dança.
 Além da dança, tivemos a apre-
sentação musical do grupo Chapéu 
de Palha com o melhor do chorinho e 
samba carioca.

social

 Ao som do jazz, aproximadamente 130 sócios e convidados 
se divertiram na noite do dia 18 de julho no Salão Nobre. A banda 
Urca Bossa Jazz, comandada por Wagner Cinelli, já se apresentou com 
Leila Maria, Cris Delanno e Luís Carlos Miele em outras oportunida-
des. Nesta apresentação, contou com a participação especial de Daniel 
Zimmer nos teclados e canja da jovem cantora Gabriela Zimmer. 
  Durante a apresentação, a banda deu uma pausa no jazz para 
homenagear Raul Seixas. O clipe recém-lançado da música autoral 
“Saudades do Raul” foi exibido no telão para todos os presentes.

Jazz Night out

Tri bom, tchê!

Bia Falcão canta com a Banda Urca Bossa Jazz
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 Na noite do dia 11 de julho, o músico Luis Car-
linhos se apresentou no segundo andar do Convés do 
Clube, num clima descontraído com muita música boa. 
O Contra-Comodoro Hélio Lyra Jr. foi o anfitrião do 
evento, que divertiu até a garotada que estava por lá.

luau no 
     Convés Um evento voltado exclusivamente para as fu-

turas noivinhas movimentou o Salão Nobre no dia 26 
de julho. Com o tema da decoração “Jardim Secreto”, 
inspirado nos famosos livros de colorir, a decoradora 
Giovanna Cassano ambientou a varanda do salão en-
quanto a decoradora Carla de Brito ficou responsável 
pelo espaço interno do salão com muitos detalhes que 
te transportavam para um verdadeiro jardim. 
 Foram mais de 40 fornecedores, aproximada-
mente 100 noivas inscritas, totalizando 200 convida-
dos. Serviços de alta qualidade e requinte brindaram o 
evento que completou a sua quinta edição no ICRJ.

Divas No aLTaR

social
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Fixa
PRoGRAmAÇÃo SoCIAl

RecReação iNFaNTiL

Setembro

Música no Museu - José Carlos Vasconcelos, pianista.
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

Tributos - Cecelo Frony toca e canta The Beatles (Participação de 
Wagner Cinelli). No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.
Festa da Primavera, com a Banda Celebrare.
Na Pérgula da Piscina, às 20h.

22
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ciNema -  Todas as sextas e sábados às 20h e domingos às 17h,  
no Centro Cultural Gabriel Villela.
auLa De BaLLeT - Todas as terças e quintas, 
das 17h30 às 18h30.
TeaTRo musicaL - Todas as terças e quintas,
das 18h30 às 19h30 
mÚsica cLÁssica (DvD) -  Toda segunda quinta-feira do mês,
às 20h,  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.

Tributos - Carlos Uzeda canta Haroldo Barbosa, 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.05

Pianista Paulo Midosi convida o violonista e guitarrista 
Jean Charnaux, No Bar Temático, às 19h.
Iate com Saúde:  “Hormônios na terceira idade”, 
no Salão 470, às 20h.16

Chá da tarde
 O tradicional Chá Beneficente em prol da 
Igreja Nossa Senhora do Brasil já está chegando! No 
próximo dia 8 de setembro, o Padre Morais estará re-
cebendo a todos no Salão Marlin Azul para mais uma 
edição do evento, a partir das 14h. Os convites estão 
sendo vendidos na Gerência Social por R$ 60,00.

Reserve pelo site intercityhoteis.com.br 

usando o promocode PROMOVIPICRJ. 

intercityhoteis.com.br

Fone: (21) 2741.4000

reservas.teresopolis@intercityhoteis.com.br

O hotel Intercity Teresópolis
oferece 20% OFF para sócios
do Iate Clube Rio de Janeiro. 

Rua Rui Barbosa, 611

Bairro Agriões - Teresópolis - RJ

DESCUBRA UMA

NOVA ROTA DE

INTERCITY TERESÓPOLIS

vantagens exclusivas
EM TERESÓPOLIS.

*Exclusivo para reservas pelo site da Intercity, mediante disponibilidade. Promoção não cumulativa, pessoal, intransferível e sujeita a alteração sem 
aviso prévio. Benefício válido para reservas com check-in até 31/01/16, exceto para períodos de alta ocupação e grandes eventos. Obrigatória a 

identificação dos sócios no ato do check-in para validação do desconto.

08
Chá da Igreja Nossa Senhora do Brasil, 
No Salão Marlin Azul, a partir das 14h.
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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

Horário Pilates

Terça-feira
Das 9h às 18h

Quarta-feira a sábado
das 9 às 19

Horário salão iate

ACADEmIA CoRPo lASER - ICRJ

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

modalidades e Programação:
ginástica, musculação, Personal Training

TeRça a sÁBaDo
Das 9h às 18h

(Hora de almoço das 13h às 14h )

DomiNgo e FeRiaDo
Das 9h às 12h

Horário 
da Barbearia

Formas de pagamento:
- Dinheiro ou débito no título

Reserve pelo site intercityhoteis.com.br 

usando o promocode PROMOVIPICRJ. 

intercityhoteis.com.br

Fone: (21) 2741.4000

reservas.teresopolis@intercityhoteis.com.br

O hotel Intercity Teresópolis
oferece 20% OFF para sócios
do Iate Clube Rio de Janeiro. 

Rua Rui Barbosa, 611

Bairro Agriões - Teresópolis - RJ

DESCUBRA UMA

NOVA ROTA DE

INTERCITY TERESÓPOLIS

vantagens exclusivas
EM TERESÓPOLIS.

*Exclusivo para reservas pelo site da Intercity, mediante disponibilidade. Promoção não cumulativa, pessoal, intransferível e sujeita a alteração sem 
aviso prévio. Benefício válido para reservas com check-in até 31/01/16, exceto para períodos de alta ocupação e grandes eventos. Obrigatória a 

identificação dos sócios no ato do check-in para validação do desconto.
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BeLas e 
PeRseguiDas

DIA: 04/09 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Reese Wi-
therspoon, Sofia Ver-
gara, Michael Mosley, 
2015 (EUA), 88min 
– Comédia (12anos).

Uma policial é encarregada de proteger a 
viúva de um chefe do tráfico contra a per-
seguição de policiais corruptos, mas algo de-
sanda na operação e a ela se vê sozinha para 
proteger uma viúva louca e dondoca. O filme 
mantém um clima tresloucado e engraçado. 
Com Reese Witherspoon só poderia ser uma 
grande comédia.

Duas iRmãs, 
e uma PaiXão

DIA: 05/09 
SÁBADO
ELENCO: Hannah 
Herzsprung, Henriet-
te Confurius, Florian 
Stetter, 2015 (Alema-
nha, Suiça, Áustria), 
120min – Drama, 
Romance (14anos)

Em 1788, numa pequena cidade provincia-
na alemã, a bela Caroline von Beulwitz está 
num casamento infeliz, carente de amor e 
de vida. Charlotte von Lengefeld, sua tími-
da irmã, sonha em encontrar um marido. As 
duas são as melhores amigas até que um dia 
entra em suas vidas o famoso poeta Friedri-
ch Schiller que então fazia sucesso com seu 
último romance Os Bandoleiros. Ao longo 

do verão elas irão competir por Schiller um 
badalado homem da noite, que luta por um 
ideal republicano. O amor é correspondido e 
um triângulo amoroso se forma desafiando as 
convenções da época. Abalando para sempre 
a vida das duas irmãs.

meu veRão 
Na PRoveNça

DIA: 06/09 
DOMINGO
ELENCO: Jean 
Reno, Anna Galiena, 
Chloé Jouannet, 
2015 (França), 
105min – Comédia 
Dramática (16anos). 

Três irmãos adolescentes vão passar as férias 
em Provença, na casa de um avô que eles não 
conheciam. Mas, a separação repentina dos 
seus pais causará um turbilhão de emoções nos 
próximos dias. A trama ganha contornos sua-
ves em romances idílicos e reconciliações co-
moventes... O filme é um charme em francês. 

WooDy aLLeN –
um DocumeNTÁ-
Rio

DIA: 11/09 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Woody 
Allen, Penélope Cruz, 
Scarlett Johansson, 
2015 (EUA), 113min 
Documentário (Livre).

Pela primeira vez o roteirista, diretor, ator e 
músico Woody Allen permite que uma câme-

ra documente sua intimidade e seu processo 
criativo no set de filmagens. Com imagens 
registradas durante um ano e meio, o do-
cumentário relembra os mais de 60 anos de 
carreira do cineasta, desde sua infância no 
Brooklyn, passando pelo início da carreira 
como roteirista de TV e comediante stand-
-up até a consagração com o Oscar de Me-
lhor Roteirista e Diretor por Noivo Neuróti-
co, Noiva Nervosa (1978) e outros 2 prêmios 
por Hannah e Suas Irmãs (1986) e Meia-
-Noite em Paris (2011).

o cHeiRo Da 
PaPaia veRDe

DIA: 12/09 
SÁBADO
ELENCO: Tran Nu 
Yên-Khê, Man San 
Lu, 1993 (França, 
Vietnã), 104min – 
Drama (12anos).

O Cheiro da Papaia Verde conta uma estó-
ria que passa no Vietnã da década de 50. A 
protagonista é Mui, uma garota simples de 
10 anos de idade que deixa sua aldeia e vem 
trabalhar em uma casa luxuosa. A história é 
contada em dois tempos, e mostra Mui des-
de a infância até completar vinte anos e se 
emancipar. Aos 20 anos, a vida de Mui, que 
continua a ser tímida e ingênua e se modifica, 
tendo que se adaptar a uma nova realidade. 
Neste filme, muitas mudanças vão ocorrer. O 
tempo todo ela recorda o passado e o que a 
faz voltar aos velhos tempos é o ´cheiro de 
papaia verde´. 
Prêmios: Vencedor do Oscar de 1994 e do 
Cannes 1993. Esse é um filme raro, especial.

PRogRamação Do ciNema - seTemBRo
Sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

colaboradora: Maria Thereza Barcellos

a partir deste mês, a programação de cinema ficará mais enxuta. os filmes se-
rão exibidos somente as sextas, sábados e domingos no centro cultural gabriel 

villela. Na sexta e no sábado a sessão inicia às 20h e aos domingos, às 17h.
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outros problemas para enfrentar antes de des-
cobrir o culpado.
Este filme foi premiado no festival de Tóquio 
e tem tido grande sucesso por onde passa.
 

souL KiTcHeN

DIA:  26/09
SÁBADO   
ELENCO: Adam 
Bousdoukos, Moritz 
Bleibtreu, Birol Ünel, 
2010 (Alemanha), 
99min – Comédia 
Dramática (12anos). 

Zinos Kazantsakis é proprietário do restau-
rante Soul Kitchen. O negócio não anda 
bem, pois os clientes não aprovam a comida 
feita pelo novo chef. Para piorar, Nadine, sua 
namorada, resolveu se mudar para Xangai e 
uma terrível dor nas costas o atormenta. Zi-
nos decide ir atrás da amada, mas para isso 
precisa deixar o comando do restaurante nas 
mãos do irmão, que acaba de sair da prisão.

o caçaDoR 
De PiPas 

DIA: 27/09 
DOMINGO 
ELENCO: Kha-
lid Abdalla, Atossa 
Leoni, Ahmad 
Khan Mahmidzada, 
2007(EUA), 120min 
– Drama(12anos).

Kabul. Amir e Hassan são dois amigos, que se 
divertem em um torneio de pipas. Após a vitó-
ria neste dia um ato de traição de um menino 
marcará para sempre a vida de ambos. Amir 
passa a viver nos Estados Unidos, retornando 
ao Afeganistão apenas após 20 anos. É quando 
ele enfrenta a mão de ferro do governo talibã 
para tentar consertar o ocorrido em seu passa-
do.

O filme conta a história de Yip Man, um 
gênio das artes marciais chinesas, principal 
propagador do estilo wing chun. Yip Man 
foi mestre da grande lenda do kung fu, Bruce 
Lee, e cresceu numa China despedaçada pela 
guerra e pelo preconceito.
O lema desta trama é “Nas artes marciais não 
existe certo ou errado, apenas o último ho-
mem de pé”.

ciNDeReLLa

DIA: 20/09 
DOMINGO
ELENCO: Lily 
James, Cate Blan-
chett, Richard Ma-
dden, 2015(EUA), 
104min – Fantasia 
Romance(Livre).

Após a trágica e inesperada morte do seu pai, 
Ella fica à mercê da sua terrível madrasta, 
Lady Tremaine, e suas filhas Anastasia e Dri-
sella. A jovem ganha o apelido de Cinderela 
e é obrigada a trabalhar como empregada na 
sua própria casa. Passeando na floresta, ela se 
encanta por um estranho sem desconfiar que 
ele é o príncipe do Castelo. Quando é con-
vidada para o grande baile anual da cidade, 
seus planos vão por água abaixo porque a ma-
drasta má rasga seu vestido. A partir de então, 
Cinderela contará apenas com a ajuda da boa 
fada madrinha que mudará seu destino.
Há mil anos esta história encanta a vida das 
crianças do mundo inteiro...

a Lição
DIA: 25/07 
SEXTA-FEIRA 
ELENCO: Margita 
Gosheva, Ivan Bar-
nev, Stefan Denolyu-
bov, 2015(Bulgária, 
Grécia), 105min – 
Drama(12anos).

Este filme conta a história de uma honesta 
professora que descobre que um de seus alu-
nos roubou uma pequena quantia em dinhei-
ro e ela precisa descobrir quem foi. Com isso, 
ela desencadeia uma forte tensão na sala de 
aula. Mas, como ela está passando por um 
momento de crise em sua vida pessoal, tem 

samBa

DIA: 13/09 
DOMINGO
ELENCO: Omar 
Sy, Charlotte 
Gainsbourg, 2015 
(França), 118min – 
Comédia Dramática 
(12anos).

Samba é um imigrante senegalês que há dez 
anos mora na França tentando obter o visto 
permanente e sobrevivendo à custa de subem-
pregos e trabalhos informais. Ao conhecer a 
executiva Alice, seus caminhos vão se cruzar e 
juntos tentarão construir uma vida profissional. 
O filme é baseado no livro Samba pour la Fran-
ce, de Delphine Coulin. 
O ator Omar Sy e os diretores Eric Toledano 
e Olivier Nakache voltam a trabalhar juntos 
depois do incrível sucesso que tiveram em Os  
Intocáveis(2012).

os oLHos 
amaReLos Dos 
cRocoDiLos

DIA: 18/09 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Julie De-
pardieu, Emmanuelle 
Béart, 2015 (França), 
120min – Comédia 
Dramática (12anos).

Joséphine e Iris são irmãs que não têm nada em 
comum. A primeira é uma historiadora cheia 
de inseguranças. Já Iris, é uma socialite que leva 
uma vida rodeada de futilidades. Uma crise en-
tre elas surge quando Iris decide escrever um li-
vro. Mas ela não tem talento para isso e oferece 
dinheiro para a irmã endividada ficar responsá-
vel pela obra. Relações familiares são um prato 
cheio para o cinema francês... 

o gRaNDe 
mesTRe
DIA: 19/07 
SÁBADO
ELENCO: Tony 
Leung, Zhang Ziyi, 
2014 (China), 
120min – Ação, 
Artes Marciais 
(12anos). 

cinema



20

 Um problema que poderia estar sendo evitado 
está gerando gastos desnecessários ao ICRJ. A bomba 
que trabalha nas elevatórias, com a função de realizar a 
trituração dos resíduos sólidos (restos de comidas, gor-
duras, fezes, etc.) que entram na tubulação de esgoto do 
Clube, vem sendo danificada constantemente.
 A quebra destas bombas deve-se ao fato de itens 
como panos, fraldas, cuecas e copos, por exemplo, es-
tarem sendo descartados de maneira incorreta, ou seja, 
muitas vezes nos vasos sanitários. Eles acabam entrando 
na tubulação e, ao chegar na bomba, ocorre um trava-
mento do rotor e consequente quebra do equipamento, 
que não foi projetado para triturar estes materiais.
 Normalmente, a vida útil de uma bomba deste 
tipo é de 4 anos, mas em função do uso indevido aci-
ma citado, ela não passa de um ano em funcionamento. 
Aqui no ICRJ, excluindo as bombas que a equipe da 
DIRMAN conseguiu restaurar, em dois anos, foram ad-

Não esTÁ BomBaNDo! 

restaurante

Jantar Harmonizado

quiridas 4 novas bombas.
 A cada compra de uma nova bomba, o Clube 
gasta aproximadamente R$ 7 mil. Este gasto poderia ser 
evitado se todos se conscientizassem e não jogassem ob-
jetos deste tipo em ralos e sanitários do ICRJ. Que tal 
colaborar!?

ESPECIAl
 No próximo dia 23, o Jantar Harmonizado terá uma edição especial 
de harmonização com azeites e vinhos. Contaremos com a participação espe-
cial do azeitólogo Marcelo Scofano, que fará uma breve explanação sobre o 
tema e, em seguida, o jantar será servido acompanhado de azeites selecionados 
especialmente para o evento, além dos vinhos. A viagem de sabores passará 
por Brasil, Espanha, Portugal e Itália.
  Marcelo é um especialista em azeites, com certificações de instituições 
de origem espanhola e italiana. Presta consultoria e divulga a cultura do azeite, 
ainda muito desconhecido pelos brasileiros, em todo território nacional. Ele 
também participou da edição do ano passado do Circuito Rio Gastronomia.
 O evento será realizado no Salão 470 às 20h do dia 23 de setembro 
ao valor de R$ 120,00 por pessoa. Vale ressaltar que a quantidade máxima de 
vagas é de 50 pessoas. Então, garanta logo a sua presença entrando em contato 
com a equipe do Restaurante através do telefone 3223-7200 ramal 2148.

mANUTENÇÃo

“WooDY”
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Fique atento para o período de 
inscrição para sorteio de hospeda-
gem nas subsedes de Angra e cabo 

frio.

soRTeio PaRa FeRiaDo 
Da PaDRoeiRa Do BRasiL
inscrições: De 01/09 (terça-feira) 
até dia 21/09 (segunda-feira) 
às 12h.
sorteio: 21/09 (segunda-feira), 
às 19h, no Centro Cultural.
Período de hospedagem: De 
09/10 (sexta-feira) até 12/09 
(segunda-feira).
valor (3 diárias)= R$ 180,00 

soRTeio PaRa FeRiaDo 
De FiNaDos
inscrições: De 14/09 (segunda-
feira) até dia 05/10 às 12h.
sorteio: 05/10 (segunda-feira), 
às 19h, no Centro Cultural.
Período de hospedagem: De 
30/10 (sexta-feira) até 02/11 
(segunda-feira).
valor (3 diárias) = R$ 180,00 

soRTeio PaRa 
suBseDes

 No dia 25 de julho, a família 
Hirth doou o barco Optimist “Woo-
dy”, de 1975, ao Iate Clube do Rio de 
Janeiro.  Este casco, exemplar pioneiro 
da classe formadora dos nossos veleja-
dores, pertenceu à família Sass.  Todo 
construído em madeira, “Woody” pas-
sou por cuidadosa restauração. 
 Se você ainda não viu, pode 
conferir de perto o barco exposto no 
hall da escada das Diretorias de Vela e 
de Pesca, ao lado do balcão do cafezi-
nho.   

a História do optimist
Por Roberto Hirth

 Tudo começou nos anos 40 
com a série de corridas de carrinhos de 
rolimã denominada “Soap Box Derby” 
da Optimist International para estreitar 
a relação pai-filho e evitar a delinquên-
cia infantil em St. Louis, no estado de 
Missouri, nos Estados Unidos. 
 Em Clearwater, na Flórida, 
não havia morros para crianças desce-
rem com carrinhos.  Lá, havia muitos 
velejadores, e a Optimist International 
pediu ao construtor de barcos Clark 
Mills um projeto de um barco “caixa 
de sabão” em 1947. A proposta era que 
qualquer um pudesse construir o barco 
na garagem de casa.  

“WooDY”
Até hoje a Optimist International exis-
te como associação beneficente que se 
mantém dedicada a apoiar os jovens. A 
entidade possui 2.900 unidades ao re-
dor do mundo com 65 mil projetos em 
andamento, que atendem 6 milhões de 
jovens. Fica clara a origem do símbolo 
da classe Optimist ao se conhecer o logo 
da Optimist International.
 Em 1969 Georg Bungner, pi-
loto da Varig, viu em Coconut Grove, 
Flórida, garotos velejando em Optimists 
e comprou o projeto do barco. Ele cons-
truiu três Optimists de madeira em um 
estaleiro na Ilha do Governador, no Rio 
de Janeiro.  
 No final de 1970, seus filhos 
inauguraram os barcos, partindo do 
Club Naval – Piraquê.  Dez barcos fo-
ram construídos no Clube dos Caiçaras, 
sob a orientação do Comodoro Castelo 
Branco. Destes barcos pioneiros na his-
tória da classe no Brasil, o primeiro feito 
no Caiçaras acabou destruído. 
 Seu irmão gêmeo fica em exibi-
ção no teto do pavilhão náutico do clube 
até hoje, e foi retirado para a realização 
desta foto (abaixo). Embora eles fossem 
menores do que as medidas oficiais, as-
sim iniciava a classe Optimist no Brasil. 
 O “Woody”, de 1975, já tinha 
as medidas corretas, que valem até hoje. 
Hoje há mais de 100 mil velejadores de 
Optimist em 120 países.

 O Parquinho do Clube, 
tão querido pela criançada, vai 
interromper seu funcionamento 
para reparos e manutenção du-
rante o período entre os dias 26 
de outubro a 30 de novembro. 
Vamos acompanhar tudo e infor-
maremos sobre o andamento dos 
serviços nas próximas edições.

FecHaDo 
PaRa 

maNuTeNção
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