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4 editorial

    Para fechar 2015 
com chave de ouro, o premiado ve-
leiro Angela Star VI estampa a capa 
do nosso boletim mensal. A tripula-
ção, comandada por Peter Siemsen, 
sagrou-se vitoriosa na 65ª Regata 
Santos-Rio com uma bela exibição 
dos seus conhecimentos náuticos. Pa-
rabéns a toda equipe!
 Em seguida, mas ainda fazen-
do parte do mesmo evento, tivemos 
a realização da 46ª edição do Circui-
to Rio. A tradicional regata coroou a 
equipe do barco Pajero como campeã 
geral e o Crioula 29 foi o Fita Azul da 
Regata Victor Demaison
 Antes dessas duas grandes 
regatas, tivemos o Mini Circuito 
Rio com as classes ORC, IRC, RGS 
HPE25, Ranger 22, J24, J70 e Cara-
belle 26. Confira na matéria os resul-
tados e tudo o que aconteceu durante 
a competição.
 Ainda na Vela, vamos mostrar 
como foi o Campeonato Estadual de 
Optimist e o calendário de Vela das 
Olimpíadas do Rio para acompanhar 
e torcer de pertinho pelos nossos vele-
jadores. Você também vai saber sobre 
a conquista histórica de Lars Grael e 
Samuel Gonçalves no Campeonato 
do Mundial da classe Star. Parabéns 
aos campeões!

 Na seção da Pesca, vamos sa-
ber tudo que aconteceu no Torneio 
Ele & Ela de Pesca de Cais e na 2ª 
Etapa do Torneio Marlin Rio. A tem-
porada de pesca oceânica já está a 
todo vapor, nas próximas edições va-
mos divulgar as novidades.
 Indo para o Iate News, você 
saberá como foi a final do Torneio 
Prata do Bilhar com a vitória de Giu-
liano Portilho Vescovi. Vamos falar 
também sobre a obra na Marina do 
Jarrão; da parceria de amizade entre 
o ICRJ e o Aquário do Rio de Janei-
ro no Porto Maravilha (AquaRio) e 
sobre o envio se SMS automático ao 
sócio titular referente aos consumos 
pagos em débito no título no Restau-
rante, Bilhar e Convés.
 Na EDN, já começamos o 
mês de dezembro com uma prévia 
do que vai ser a Colônia de Férias de 
janeiro. Na manhã do dia 5, recrea-
dores irão colocar a garotada para se 
exercitar. E para completar, temos 
a convocação para a Colônia mais 
aguardada do ano. As inscrições para 
ambas podem ser feitas na Secretaria 
da EDN. 
 Na parte de eventos, você 
acompanhará o que aconteceu no 
Show do sexteto Ordinarius, na fes-
ta do Dia das Crianças, no Almoço 

em homenagem à Aeronáutica e na 6ª 
edição do evento Noches de Buenos 
Aires.
 Para dezembro, começamos 
o mês com apresentação musical do 
grupo “Mulheres pra Fazer Cultura” 
cantando o Rio de Janeiro e suas be-
lezas em canções. No final de semana 
seguinte, temos o tradicional almoço 
em homenagem à Marinha do Brasil. 
Já no domingo, dia 13, marque na 
sua agenda para trazer as crianças na 
festa de Natal infantil, no Circo Po-
peye. 
 Para finalizar, o Restauran-
te traz as delícias das ceias de final 
de ano para a Aula de Gastronomia 
com o tema “Ceia de Réveillon”. Ain-
da falando em ceia... As encomendas 
para as ceias de Natal e Ano Novo 
já podem ser feitas no escritório do 
Restaurante. Atente-se com o prazo e 
bom-apetite.
 Aproveitamos este espaço 
para desejar a todos os sócios um Fe-
liz Natal e sinceros votos de um 2016 
maravilhoso! 

Boa leitura!
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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

Terça-feira
Das 9h às 18h

Quarta-feira a sábado
das 9 às 19

Horário do 
Salão de Beleza

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



6 vela
ANGELA STAR VI BRILHA 
NA SANTOS-RIO

 Chegou ao fim a 46ª edição do tradicional Cir-
cuito Rio. O circuito foi dividido em 3 etapas, sendo o 
Mini Circuito nos dias 17 e 18/10 para veleiros de ate 
30 pés, a Regata Santos-Rio nos dias 24 e 25/10 e, por 
fim, o Circuito Rio para barcos acima de 30 pés, de 
31/10 a 2/11. Este novo formato do Circuito se mos-
trou um sucesso, juntando 96 barcos diferentes! Vale 
ressaltar que, o recorde no número de participantes é de 
1996, com 102 barcos.
 Na regata Victor Demaison, realizada no sá-
bado, o grau de dificuldade aumentou com os ventos 
variáveis alternando com períodos de calmaria. Nela, o 
Fita Azul foi o barco Crioula 29 (ICRJ/VDS). O ven-
cedor foi o Magia V/Energisa (RYC/ICRJ) da IRC, na 
classe Bico de Proa foi o Fram II (ICJG), na RGS foi o 
Nativo (BR Marinas) e na ORC, foi o barco Dourado 
(GVEN).
 No dia seguinte, tivemos a regata volta às Ilhas, 
em Copacabana. O mar com alguma ondulação e o 
vento firme favoreceram os barcos maiores. Já no últi-
mo dia de competição, no feriado de Finados, fechamos 
com duas regatas Barla-Sota dentro da Baía de Guana-
bara
 No resultado final, o grande campeão foi o 
veleiro Pajero (ICS) do Comandante Eduardo Souza 
Ramos, que venceu também o Brasileiro de IRC. Na 
ORC, a liderança ficou com a equipe do Angela Star VI 
(ICRJ) do Comandante Peter Siemsen, na RGS o barco 
Nativo do Comandante Eduardo Harabedian conquis-
tou o primeiro lugar e entre os barcos Bico de Proa, o 
Fram II levou a melhor.
 O Circuito Rio de 2015 foi o evento em que a 
Diretoria de Vela mais investiu no ano, há muito tempo 
toda a equipe vinha planejando os mínimos detalhes e 
no final, foi um sucesso. O Circuito ainda contou com 
o apoio da empresa Spot e Skol Ultra. A premiação foi 
realizada na Pérgula da Piscina no dia 2de novembro, 
mas antes, no dia 30, houve a festa da Vela e da Santos-
-Rio onde todos puderam confraternizar.

CIRCUITO RIO

Angela Star em ação no Circuito Rio

Crioula 29

Magia V / Energisa
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 A tradicional embarcação An-
gela Star VI do Comandante Peter 
Dirk Siemsen foi a grande campeã 
da 65ª Regata Santos-Rio. Na IRC, 
o barco Rudá do Comandante Mario 
Martinez ficou em primeiro lugar e, na 
RGS, a liderança ficou com a embar-
cação Inaê /Transbrasa do Comandan-
te Bayard Umbuzeiro.
 O veleiro Camiranga do Co-
mandante Eduardo Plass foi o Fita 
Azul da competição e quebrou o recor-
de de tempo! O barco cruzou a linha 
de chegada às 6h43min3s da manhã 
do dia 25 de outubro. O tempo de 
percurso foi de 18h9min3s. O recorde 
anterior pertencia ao veleiro Sorsa III 
(19h33min40s) desde 2006.
 Nesta edição, tivemos acom-
panhamento do deslocamento dos 
barcos ao vivo pela internet e também 
através de TVs que foram espalhadas 
pelo Clube. Dos 34 barcos inscritos, 
somente 29 largaram.
 Um dos barcos que sofreu in-
cidentes no caminho foi o veleiro Viva 
Extraordinário II com problemas no 
leme. O veleiro Lady Milla, do Co-
mandante Ricardo Tolentino era o 
barco mais próximo e prontamente 
abandonou a regata para fazer o resga-
te dos companheiros de regata.
 Na cerimônia de premiação, 
que aconteceu no dia 30 de outubro na 
Pérgula da Piscina, o honroso Coman-
dante Ricardo Tolentino foi homena-
geado pelo seu fair play  em momento 
solene. Além dele, os demais campeões 
em suas categorias receberam as devi-
das homenagens e depois participaram 
da festa promovida com jantar e show 
do MC Buchecha.

 Angela Star Vencedor da Santos Rio

Tripulação do Angela Star

Tripulação do Fita Azul da Santos Rio

ANGELA STAR VI BRILHA 
NA SANTOS-RIOCIRCUITO RIO
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 O Campeonato Estadual da Classe Optimist foi rea-
lizado em outubro pelo ICRJ e contou com a participação de 
70 atletas, entre veteranos e estreantes.  Além dos velejadores 
cariocas, tivemos a presença dos atletas de Brasília e Pernam-
buco, que aproveitaram para treinar na raia olímpica do Rio 
de Janeiro.
 No primeiro final de semana de competição, tivemos 
ventos fracos e rondados de intensidade média para fraca. No 
segundo final de semana os ventos foram mais fortes e o per-
curso montado foi mais próximo à Praia do Flamengo.
 No geral, o campeão foi Stefano Geronimi, represen-
tando o ICRJ. No Feminino, Rafaella Salles ficou com a pri-
meira posição. Já no estreante, a vencedora foi Maria Vitória 
Berlinsky, do Clube Caiçaras.
 Na competição por equipes, o ICRJ manteve a sua 
hegemonia, conquistando o Octacampeonato e ocupando as 
3 primeiras posições do pódio.
 No final tivemos uma brilhante premiação aos parti-
cipantes, com a despedida emocionada de alguns atletas que 
completam 15 anos, mas também, o ingresso de novos veleja-
dores à classe.

Rafaella Salles, Campeã Estadual Feminino Optimist

Stefano Geronimi, Campeão Estadual Optimist 

Estadual de Optimist

 A 24ª edição do Mini Circuito 
Rio, realizada pelo ICRJ em parceria 
com a Associação Brasileira de Veleiros 
de Oceano (ABVO) reuniu 36 barcos 
nos dias 17 e 18 de setembro, conso-
lidando de vez sua volta no calendário 
das regatas de oceano. 
 Estes dois dias de evento fo-
ram emocionantes, com boas disputas 
nas classes ORC, IRC, RGS HPE25, 
Ranger 22, J24, J70 e Carabelle 26. 
 Começamos com a presença 
feminina no pódio na classe HPE25 
com Martine Grael (Marinha do Bra-
sil), Juliana Senfft na RGS e Vice no 
J24 (ICB) e Camila Fernández y Fer-
nández campeã na classe J24 e 3ª colo-
cada na RGS (ICRJ).

 O campeão geral, conforme 
definido na IR, é o melhor colocado 
no somatório das regras IRC e ORC. 
Neste ano, o título foi para o J24 “Eu-
rus”, do medalhista olímpico Ronald 
Senfft (ICB). O Vice foi para o J70 
“Tô Nessa” de Renato Cunha Faria 
(ICRJ). 
 Na classe IRC, a vitória foi 
para o barco Soling “Frégate” de Co-
lin Gomm, Torben Grael e Douglas 
Gomm (RYC). A competição foi váli-
da como Campeonato Brasileiro para 
a regra IRC nas categorias III e Day 
Boat. Na ORC, o evento foi vencido 
pelo “Eurus” de Ronald Senfft (ICB) e 
na 2ª colocação, o “Tô Nessa” de Re-
nato Cunha Faria (ICRJ). 

 O ilustre representante do 
ICRJ na classe J70, o velejador Mau-
rício Santa Cruz subiu ao pódio como 
campeão com seu barco “Ocean Pact”. 
Outro campeão do Clube, foi o “Si-
nergia” de Dalmo Ferreira na classe 
Carabelle 26. Fechando os campeões 
do Mini Circuito, o velejador Rafael 
Pariz da Marinha do Brasil venceu na 
Ranger 22.

Mini Circuito Rio

Eurus - Campeão geral



9vela

VELA - DEZEMBRO 2015

Data Regata Classes

04 a 06 Campeonato Estadual 470
04 a 06 Campeonato Brasileiro J70
05 e 06 Taça 420 420

08 a 11 Campeonato Sul Americano Nacra 17

12 e 13 Copa Snipe (4ª etapa) Snipe

12 e 13 Taça Royal Thames Star

13 Regata Neptunus Oceano

 Foi divulgado o calendário provisório das regatas nas Olimpíadas do 
Rio 2016. Segundo informação da IASAF em 29 de outubro, os primeiros a caí-
rem para a água são os RS:X, na raia do Pão de Açúcar e as classes Laser Standard 
e Radial, na raia da Escola Naval, ambas no dia 8 de agosto a partir das 13h.
 No dia 9 de agosto, a classe Finn colocará seus barcos na raia do Pão de 
Açúcar. Já o dia 10, os 470 e os Nacra 17 começam a velejar. 
 No dia 12, os 49er e 49erFX terão a sua primeira regata. A primeira 
medal race será disputada no dia 14 de agosto e, até o dia 18, serão duas regatas 
por dia. O dia 19 será reserva. 
 Serão usadas cinco raias: Ponte, Escola Naval e Pão de Açúcar (dentro da 
baía) e Copacabana e Niterói (fora da baía). Foram criadas ainda mais duas raias 
reservas, sendo a do Pai fora da baía e a Aeroporto, do lado de dentro, entre as 
raias da Ponte e Escola Naval. 

CALENDÁRIO OLÍMPICO
Calendário Provisório - Vela

Olimpíadas 2016
DIA CLASSE

08/08 RS:X, Laser Standard 
e Radial

09/08 Finn
10/08 470 e Nacra 17 
12/08 49er e 49erFX

 Após seis dias de competições em Buenos 
Aires, Lars Grael e Samuel Gonçalves marcaram 
seus nomes na história da vela mundial e entra-
ram para o seleto grupo de campeões mundiais 
da classe Star. Lars agora terá o direito de usar 
a estrela dourada na vela, assim como seu irmão 
Torben e Robert Scheidt.
 Agora a dupla se prepara para a Grande 
Final da Star Sailors Legue, competição que reu-
nirá os velejadores mais bem ranqueados da clas-
se em Nassau, nas Bahamas, no início deste mês. 
Bons ventos!

Melhores do mundo
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 O torneio mais charmoso de 
Pesca de Cais, o Torneio Ele & Ela, 
foi realizado no dia 24 de outubro 
com a presença de 12 duplas. O dia 
foi muito agradável, com muitos pei-
xes soltos.
 A dupla campeã composta 
por Lóris e Isadora Lupetina termi-
nou o torneio com 267 pontos. O se-
gundo lugar, com 180 pontos, ficou 
para a dupla Eduardo Elias e Sandra 
Barros. Já em 3º lugar, a dupla forma-
da por Celestino Alves e Márcia Mira 
coseguiram 107 pontos.
 Outros destaques foram a 
pescadora Sandra Barros como “Mala 
Sem Alça” e o “Avental” para Carlos 
Alberto Jr.

Torneio Ele e Ela 
de pesca de cais

Isadora e Lóris Lupetina
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 A 2ª Etapa do Torneio Marlin 
Rio foi bem farta de peixes. Confir-
mados, tivemos 31 Strikes de Marlin 
Azul e 14 Marlins Azuis liberados en-
tre as 19 equipes participantes.
 No início do dia, não parecia 
que a pescaria iria render tanto, mas 
na parte da tarde até o final da pesca-
ria, houve um alvoroço. A condição 
da água colaborou, com temperatura 
e coloração excelentes, pelo menos na 
área ao sul da Barra do Rio de Janeiro.
 O destaque desta etapa foi a 
equipe Alhambra/Sunset do Coman-
dante Guilhermino Lima que con-
quistou a primeira colocação, tendo 
liberado um Double de Marlin Azul, 
fato que não acontecia em campeona-
to há muitos anos.
 A equipe Binoca do Coman-
dante Leonardo Bochner terminou 
em 2º lugar, e a equipe Ponta Negra 
do Comandante João Paulo T. Costa 
ficou com a 3º colocação. Vamos ver 
o que acontece na 3ª etapa para fe-
char esse torneio. Aguardem!

Etapa Fantástica!

PESCA - DEZEMBRO 2015

Data Torneio Local
05 3ª etapa do Torneio de Bico e Oceano ICRJ
12 4ª etapa doTorneio de Bico e Oceano ICRJ
19 Torneio Offshore 27,5 ICRJ
19 Torneio Elas & Elas de Pesca Oceânica ICRJ

Torneio Ele e Ela 
de pesca de cais

pesca

2º lugar - Equipe Binoca

3º lugar - Equipe Ponta Negra
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 No dia 14 de outubro, o Iate 
Clube ofereceu no Salão nobre o tra-
dicional almoço em homenagem à 
Aeronáutica em comemoração ao dia 
do aviador. Os conselheiros, sócios e 
convidados presentes ouviram com 
atenção os discursos feitos pelo Co-
modoro Paulo Fabiano, pelo Conse-
lheiro Irio Lotavo, pelo Comandante 
do III COMAR Major Brigadeiro do 
Ar José Euclides da Silva Gonçalves 
e pelo Diretor do Parque de Material 
Aeronáutico do Galeão Brigadeiro do 
Ar Luis Cláudio da Fonseca Bragança 
Pinheiro. Houve a troca de presentes 
entre o Comodoro e o Comandante 
do III COMAR.

ALMOÇO EM HOMENAGEM 
À AERONÁUTICA Só Diversão

 Salão Nobre lotado e boa 
música rolando. Foi assim que se 
passou a noite do dia 24 de outubro 
no ICRJ. O sexteto musical Ordi-
narius apresentou versões diferentes 
de músicas conhecidas pelo público 
e encantou todos os presentes.

Show 
Ordinarius Natal das crianças

 O último do calendário anual e mais aguardado almoço em homenagem às Forças 
Armadas acontece no próximo dia 12, à Marinha do Brasil.
 Como de costume, o coquetel será realizado  no Salão Nobre e o almoço no Marlin 
Azul. Os convites podem ser adquiridos na Gerência Social ao valor de R$ 50,00.

Almoço em homenagem à Marinha

O Comodoro Paulo Fabiano e o Comandante do III COMAR Major Brigadeiro do Ar 
José Euclides da Silva Gonçalves
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ALMOÇO EM HOMENAGEM 
À AERONÁUTICA  No dia 12 de outubro, o 

ICRJ foi tomado pela alegria con-
tagiante da criançada. Para come-
morar o dia delas, o Circo Popeye 
foi transformado num grande es-
paço de diversão a todos os peque-
nos e seus familiares.
 Além das brincadeiras tra-
dicionais, princesas, super heróis 
e personagens de desenhos anima-
dos visitaram o Clube para brincar 
com as crianças. Além disso, ofici-
nas de beleza e de brinquedos tam-
bém fizeram sucesso. 

Só Diversão
social

 O Natal está chegando! E, para comemorar esta data, o Iate Clube 
preparou uma festa especialmente para a criançada. A festa terá chegada do 
Papai Noel, muita brincadeira e oficinas para os baixinhos. 
 Marque na agenda: será no domingo, dia 13 de dezembro, a partir 
das 15h no Circo Popeye. Venha participar!

Natal das crianças
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 O Salão Marlin Azul foi to-
mado pelo tango na noite do dia 7 
de novembro. Sócios e convidados 
desfrutaram de belas apresentações 
da típica dança argentina. Tanto os 
dançarinos brasileiros como Bruna 
e Diogo, quanto os músicos argen-
tinos promoveram um espetáculo 
perfeito.
 Uma novidade do evento, 
que completou a sua sexta edição 
neste ano, foi a presença do serviço 
de massagem relaxante para os pés 
da empresa Relax Lounge. Presen-
te em mais um evento no Iate Clu-
be, o serviço fez bastante sucesso 
entre os convidados.

TANGO NO MARLIN

 O show “Rio, Vou te can-
tar! Mulheres cantam a Cidade 
Maravilhosa” irá exaltar as belezas 
e encantos do Rio de Janeiro no 
novo Bar dos Pinguins, dia 5 de 
dezembro, a partir das 17h. 
 A apresentação musical do 
grupo “Mulheres pra Fazer Cultu-
ra” traz um espetáculo com mo-
mentos emocionantes, fazendo um 
passeio pelos clássicos do repertó-
rio da música popular brasileira.
 Venha conferir! A entrada 
é franca para sócios e convidados.

MÚSICA AO 
VIVO NO 
BAR DOS 

PINGUINS
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Fixa

PROGRAMAÇÃO 
SOCIAL

Dezembro

Tributos - Karina Duque Estrada canta Sucessos dos Festivais, 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

13

19

CINEMA -  Todas as sextas e sábados às 20h e domingos às 17h,  

no Centro Cultural Gabriel Villela.

ARTE NO IATE - Todas as terças-feiras, das 19h às 21h.

AULA DE BALLET - Todas as terças e quintas, das 17h30 às 18h30.

TEATRO MUSICAL - Todas as terças e quintas,das 18h30 às 19h30 

DUETO PAULO MIDOSI E HAROLDO CAZES - Todas as quin-

tas-feiras às 19h, no Bar Temático. (Convidado especial uma vez 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 18h30 às 19h30, com 

a professora Cecília Salazar, no salão 470.

MISSA DOMINICAL - Todos os domingos, às 19h15, 

na Capela do ICRJ.

Tributos - Leila Maria canta Billy Holiday, 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.05

Almoço em Homenagem à Marinha do Brasil, 
no Salão Marlin e no Salão Nobre, às 12h30.12

15 Música no Museu - Coral Strattner (Programa: Clássicos brasileiros)
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

Natal das Crianças no ICRJ.
No Circo Popeye, das 15h às 19h.

05

RECREAÇÃO 
INFANTIL

social

Rio, vou te cantar!  Mulheres cantam a Cidade Maravilhosa! 
No Bar dos Pinguins, das 17h às 22h.

03
Paulo Midosi e Haroldo Cazes  convidam Humberto 
Mirabelli (guitarrista e violonista). No Bar Temático, às 19h.
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UM HOMEM 
COMUM
DIA: 04/12  
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Ben Kin-
gsley, Ben Cross, Pa-
trick Rutnam, 2012 
(EUA, Sri Lanka), 
99min – Suspense/
Ação (12 anos).

Um homem misterioso espalha diversas 
bombas na cidade de Colombo, no Sri 
Lanka, e ameaça detoná-las a não ser que 
todos os prisioneiros sejam imediatamente 
libertados. O Departamento de Polícia de 
Colombo é rapidamente acionado, criando 
assim um confronto ideológico e mortal en-
tre a verdade e o dever...

EM NOME 
DE DEUS
(A PEDIDOS)
DIA: 05/12 
SÁBADO
ELENCO: Derek de 
Lint, Kim Thomson, 
1988 (Inglaterra), 
109min – Romance 
Dramático (14anos).

História verídica dos amantes Abelard e He-
loise que viveram na França do século XII. 
Ele, mestre em teologia que fizera voto de 
castidade. Ela, uma linda jovem da aristo-
cracia que vai à Paris estudar. Nas aulas, os 
dois se apaixonam intensamente, vivendo o 
romance escondido da sociedade e do cle-
ro manipulador, que não aprovava as ideias 
avançadas do mestre Abelard. Quando todos 
descobrem a verdade, Heloise, grávida, vai 
morar com a irmã no interior da França e 
Abelard continua lecionando em Paris. En-
tão, uma terrível vingança muda o destino 
dos amantes para sempre.

SUPERMAN I
DIA: 06/12 
DOMINGO
ELENCO: Chris-
topher Reeve, Mar-
got Kidder, Mar-
lon Brando, 1978 
(EUA), 145min – 
Ação (Livre).

“Um sócio saudosista e fã de Christopher Reeve 
pediu um `revival´ do saudoso SUPERMAN. 
Atendendo a este pedido, passaremos a sequência 
dos três filmes que se tornaram inesquecíveis.” 

Jor-El, um renomado cientista, prevê a des-
truição do seu planeta e alerta o governo, que 
não lhe dá credito. Assim, decide salvar seu 
filho, mandando-o para a Terra, onde terá 
superpoderes. Na Terra, ele usa o nome de 
Clark Kent e já adulto e trabalhando como 
repórter em um jornal, não demonstra ter su-
perpoderes. Mas quando uma situação ines-
perada põe em risco a vida de Lois Lane, uma 
colega de trabalho, ele é obrigado a se revelar 
para o público, ficando conhecido popular-
mente como Superman. Descontente com 
o surgimento de um super-herói na cidade, 
Lex Luthor, um gênio do mal, o obriga a se 
desdobrar para evitar a morte de milhões de 
pessoas.

TOQUE DE 
MESTRE
DIA: 11/12 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Elijah 
Wood, John Cusack, 
Kerry Bishe, 2014 
(Espanha), 90min – 
Suspense (12anos).

Até o pianista mais confiante pode sofrer do 
medo de palco antes de uma apresentação 
que marca seu retorno. 
Momentos antes de sua primeira apresen-
tação, depois de muito tempo parado, Tom 

Selznick um jovem pianista começa a tocar e 
depara com ameaça em sua partitura: “Você 
morre se errar uma nota. Faça o melhor con-
certo de sua vida ou sua mulher morre”...

UMA LONGA 
VIAGEM
DIA: 12/12 
SÁBADO
ELENCO: Colin Fir-
th, Nicole Kidman, 
Jeremy Irvine, 2014 
(EUA, Suíça, Austrá-
lia), 108min – Drama 
(12anos).
 

Este drama protagonizado por Colin Firth 
e Nicole Kidman, é um filme sobre o poder 
do perdão, dirigido de forma burocrática por 
Jonathan Teplitzky, baseado num livro de 
memórias de Eric Lomax, recém-lançado no 
Brasil.
Lomax é um veterano da Segunda Guerra, 
repleto de feridas emocionais que o atormen-
tam em sua vida solitária, tentando sobrevi-
ver aos traumas vividos quando torturado. 
Não tem olhos para ninguém, até conhecer 
Patti, com quem logo se casa, tentando levar 
uma vida tranquila até que começa a sofrer 
sérias crises emocionais. Patti procura um 
velho amigo de Lomax, cuja única função 
é fazer a ponte entre o passado e o presente. 
Lomax foi um soldado do Exército Inglês, 
capturado por japoneses em Cingapura, e 
forçado a trabalhar na construção da ferrovia 
que liga a Tailândia à Birmânia, projeto que 
ficou conhecido como a Ferrovia da Morte. 
Esse é um filme marcante.

UMA VIAGEM 
PARA ITÁLIA
DIA: 13/12 
DOMINGO
ELENCO: Rob 
Brydon, Steve Coo-
gan, Rosie Fellner, 
2015 (Inglaterra), 
108min – Comédia 
Dramática (12anos).

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA - DEZEMBRO
Sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcellos
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logo conquista o coração de John e a paixão é 
tão forte que decidem se casar imediatamen-
te. Ao voltar para casa com sua esposa, John 
choca Verônica, sua mãe, que sempre se preo-
cupou com etiquetas e bons costumes. Logo, 
o embate entre a esposa e a mãe é imediato e 
inevitável.
Bons Costumes é uma das comédias ameri-
canas de maior sucesso escrita pelo famoso 
Noel Coward. 

A CHAVE 
MÁGICA
(A PEDIDOS)
DIA: 27/12 - DO-
MINGO
ELENCO: Litefoot, 
Lindsay Crouse, Ri-
chard Jenkins, 1995 
(EUA), 96min – 
Aventura/Fantasia 
(Livre).

A Chave Mágica é a comovente história do 
menino Omri de 9 anos, que no dia do seu 
aniversário ganha de presente um pequeno 
índio de plástico e um pequeno armário. Mas 
quando uma antiga chave é usada para fechar 
o armário o índio ganha vida, provocando 
situações inimagináveis. Juntos, eles embar-
cam em uma surpreendente aventura, cheia 
de emoção e fantasia.
“Esse filme é um dos filmes infantis que mais 
emociona crianças e adultos, contando uma 
história de amor e amizade, lindamente bem 
feito”. 

lho do que ela. Tudo começa a partir de uma 
carona que ele lhe oferece em sua limusine. A 
tórrida relação que nasce entre os dois é alvo 
de um forte preconceito da sociedade local, 
que não aceita a diferença de idade existente 
entre eles e muito menos a de classe social, 
o que acaba interferindo no relacionamento 
do casal, pois a relação que se estabelece entre 
uma adolescente francesa e um adulto chinês 
é algo considerado proibido pelas tradições 
da sociedade em 1929.

CIRQUE DU 
SOLEIL: OUTROS 
MUNDOS
(A PEDIDO)
DIA: 20/12 - DO-
MINGO
ELENCO: Erica 
Linz, Igor Zaripov, 
Matt Gillanders , 
2013 (EUA), 115min 
– Fantasia (Livre).

O mais famoso circo acrobático do mundo 
traz seu último espetáculo Worlds Away, um 
espetáculo inédito concebido especialmente 
para um filme em 3D. A trama apresenta 
Mia, uma jovem garota que decide visitar um 
circo. Chegando ao local, ela vê um jovem 
arrumando a tenda do picadeiro para ensaiar 
e descobre que ele é um famoso equilibrista-
-trapezista. Decide então assistir uma de suas 
apresentações mas  quando ele percebe a pre-
sença de Mia, erra sua manobra e cai em um 
mundo mágico, levando Mia consigo. Já es-
tão apaixonados e vão tentar se encontrar em 
um mundo de seres mágicos...

OS BONS 
COSTUMES
DIA: 26/12 
SÁBADO
ELENCO: Jessica 
Biel, Ben Barnes, 
Kristin Scott Tho-
mas, 2008 (Canadá, 
Inglaterra), 96min – 
Romance/Comédia 
(14anos).

Viajando pela Europa, o britânico John co-
nhece a bela Larita, que acaba de vencer uma 
corrida de automóveis em Mônaco. Desqui-
tada e bastante moderna para a época, ela 

“Uma viagem para Itália” é uma sequência de 
“The Trip”, comédia de sucesso onde os ato-
res Steve e Rob são convidados a fazer uma 
viagem culinária, para Itália, onde deverão 
avaliar seis restaurantes diferentes entre as ci-
dades de Toscana, Roma, Capri entre outras. 
Os amigos tornam a se envolvem em novas 
confusões.

A DUQUESA
DIA: 18/12 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Keira 
Knightley, Ralph 
Fiennes, Charlot-
te Rampling, 2008 
(Inglaterra), 110min 
- Drama , Biografia 
, Histórico (12anos).

Os indicados ao Oscar, Keira Knightley e 
Ralph Fiennes estrelam “A Duquesa”, uma 
instigante história real de um opulento mun-
do repleto de paixão, traição e repressão. 
Amada pela nação, mas traída pelo marido, 
Georgiana Spencer logo demonstrou sua in-
teligência e perspicácia perante a corte ingle-
sa. Entretanto, não conseguia dar um filho ao 
duque, com várias tentativas de ficar grávida 
resultando em abortos ou em filhas. Isto faz 
com que o relacionamento entre eles se dete-
riore, pouco a pouco. 
Este é o filme de uma mulher que durante 
algum tempo foi a sensação da Inglaterra. 
Ela era exuberante. Ela era heroica. Ela era 
A Duquesa.

O AMANTE (1992)
(A PEDIDOS)
DIA: 19/12  
SÁBADO
ELENCO: Jane 
March, Tony Leung 
Ka Fai, Melvil 
Poupaud, 1992 
(Inglaterra, França, 
Vietnã),112min - 
Romance, Drama 
(14anos).

Baseado na obra de Marguerite Duras, o filme 
é ambientado no Vietnã dos anos 20, onde 
uma garota, filha de colonos franceses em di-
ficuldades financeiras e envolve-se com um 
chinês rico e bem-sucedido, muito mais ve-

cinema
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 A disputa final do Torneio 
Prata do Bilhar entre Giuliano Por-
tilho Vescovi e Luiz Meurer Moreira 
movimentou o salão de jogos no dia 
30 de outubro. Dessa vez, Giuliano 
levou a melhor e sagrou-se campeão 
na classe Prata. Parabéns!

FINAL 
PRATA

iate news

 O cais da Marina do Jarrão passou por uma reconstrução que levou 4 
meses para ser totalmente concluído, feito pela empresa Sotav, do sócio Sylvio 
Oliveira. O custo da obra foi pago integralmente pelos 20 usuários da Marina, 
sem onerar o ICRJ, de acordo com os termos do protocolo de uso. 

MARINA DO JARRÃO

 Já está em funcionamento 
o serviço de aviso por SMS auto-
mático sobre qualquer consumo 
realizado no Restaurante, Convés 
ou Bilhar para o celular do sócio 
proprietário. 
 A mensagem contém a 
data, hora e valor da despesa. Des-
se modo, todas as despesas reali-
zadas num mesmo título pode ser 
controlada pelo sócio.
 Para receber este serviço 
gratuitamente, basta atualizar o 
seu cadastro na secretaria do Clu-
be. Caso queira cancelar este en-
vio, solicite o bloqueio do serviço. 
Simples e fácil!

SMS
 A parceria, sob o protocolo de Amizade e Cooperação, entre o Iate Clube 
do Rio de Janeiro e o Aquário do Rio de Janeiro no Porto Maravilha (AquaRio) foi 
assinado na tarde do dia 13 de outubro. 
 Em visita técnica, o Diretor de Pesca 
Evandro Soares e os sócios Istvan Kahsnar e De-
cio Ferreira puderam conferir as instalações que 
abrigará um novo conceito de aquário na cidade 
maravilhosa.
 No acordo assinado consta a doação vo-
luntária de peixes vivos capturados pelos pesca-
dores do Clube ao AquaRio (ver doc. original).
 O AquaRio é um empreendimento 
privado que contará com 28 tanques de visi-
tação com diferentes espécies marinhas, com 
capacidade para 4,5 milhões de litros de água 
salgada (o equivalente a quase duas piscinas 
olímpicas). A construção será o maior aquá-
rio marinho da América do Sul e a previsão 
de inauguração é para o segundo trimestre do 
ano que vem.

ICRJ e AquaRio
Luiz Meurer Moreira  e Giuliano Portilho Vescovi
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 Mais um ano terminando e 
as festas de final de ano pedem um 
cardápio especial e muito saboroso. 
Pensando nisso, a chef Lorena de-
cidiu um tema muito condizente 
com esta época do ano “Ceia de Ré-
veillon”.
 Esta aula será no dia 9 de 
dezembro às 19h. Confira abaixo o 
menu a ser ensinado:

MENU
- Salada de Palmito, Uvas, Nozes e 

Molho de Laranja
- Curry de Camarão Espinafre e 

Manjericão
- Rosbife com Passas e Bacon

- Rabanadas de Banana

AULA DE GASTRONOMIA

restaurante

 O restaurante do Clube já está recebendo encomen-
das para ceia de Natal e Ano Novo. O prazo para as enco-
mendas de Natal é até o dia 15 de dezembro, e para a ceia 
de Réveillon, os pedidos podem ser feitos até dia 22 de de-
zembro.  Agende seu pedido através do telefone 3223-7200 
ramal 2148 ou no escritório do restaurante.

Encomendas 
de Natal
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NAVEGAÇÃO: 
- Arrais Amador, Mestre Amador
e GPS
PISCINA:
- Natação Manhã (3 a 12 anos): 
Terças e quintas-feiras
- Nado Sincronizado (5 a 12 anos): 
turmas manhã e tarde.

VELA
- Fundamental: atividades lúdicas 
voltadas para o mar (3 a 5 anos)
- Optmist (8 a 14 anos)
- Laser/Dingue (A partir de 14 anos) 
- Windsurf (A partir de 10 anos)

MENTE SÃ, CORPO SÃO!
AULAS DE YOGA

Cursos da EDN

VEM REMAR!
Pacotes com aulas de Stand up – Paddle.

As inscrições estão abertas.

FUTSAL:
Inscrições na EDN

 Na segunda quinzena do mês 
que vem, a tão aguardada Colônia 
de férias de verão da EDN estará de 
volta. Durante os dias 19 a 22 e 26 a 
29, o Iate Clube será território da ga-
rotada. Se você ainda não garantiu a 
inscrição do seu filho, corre que ainda 
dá tempo! Qualquer dúvida ou mais 
informações você encontra na secre-
taria da EDN.

Promoção
 O sócio que efetuar o paga-
mento referente ao período integral 
da Colônia de Férias até o dia 30/12 
ganhará desconto de 5% no ato da ins-
crição. Formas de pagamento: Cheque 
ou cartão de crédito. Aproveite!

FÉRIAS A VISTA
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Faça suas
compras de

Natal aqui na
Skipper Shop!

Sua loja dentro do ICRJ.
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Faça suas
compras de

Natal aqui na
Skipper Shop!

Sua loja dentro do ICRJ.




