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  A primeira capa de 2016 
traz o momento da chegada do 
barco Zetra do sócio Eduardo Pe-
nido e Renato Araújo na Regata 
Transat Jacques Vabre, a maior re-
gata transatlântica do mundo, que 
sai da França até o Brasil. Eles en-
traram para a história sendo a pri-
meira tripulação totalmente brasi-
leira nesta competição.
 Na seção da Vela, vamos 
mostrar como foi o Campeonato 
Brasileiro de Ranger 22, que du-
rou cinco dias e teve vitória do bar-
co Catraio, representante do ICRJ. 
Outra competição que teve repre-
sentante do Clube no pódio foi 
o Campeonato Estadual de Finn, 
onde o velejador Henry Boening 
sagrou-se campeão.
 Ainda nas regatas de no-
vembro, tivemos a Taça Bruder e 
a Taça Jorge Zarif que, durante os 
dois dias de prova, 11 classes que 
competiram e em 8 tivemos veleja-
dores do ICRJ como campeões.
 Na Pesca, acompanhamos 
todas as etapas dos Torneios de 
Peixe de Bico, Oceano, Individual 
e a Copa ICRJ. Mais um ano as 
equipes deram show na tempora-
da de Pesca Oceânica. Confira os 
campeões nesta edição.

 Outro campeonato que 
chegou ao fim foi o 19º Torneio 
Marlin Rio, que consagrou a equi-
pe Alhambra/Sargaço/Sunset do 
Comandante Guilhermino Lima 
como a grande campeã.
 E, fechando a seção da Pes-
ca, temos o registro da festa de 
entrega de prêmios da Pesca de 
Cais, que aconteceu no dia 10 de 
dezembro no Salão Marlin Azul, 
fechando as confraternizações do 
ano.
 Outra festa de premiação 
que tivemos em dezembro foi a 
do Bilhar. O Bar dos Pinguins foi 
tomado pelos jogadores de sinuca 
para a confraternização anual no 
último dia 9 de dezembro.
 No Social, tivemos o tradi-
cional almoço em homenagem à 
Marinha do Brasil e  o ingresso de 
novos professores no Coral ICRJ. 
Para este mês, convocamos todas 
as crianças do Clube para um baile 
de Carnaval no Circo Popeye.
 Na EDN, temos a última 
chamada para a Colônia de Férias 
que vai rolar neste mês. Registra-
mos a formatura da Turma 85 e de 
outros cursos que foi realizada no 
final de novembro. E neste ano, a 
EDN está promovendo um novo 

curso, sobre meteorologia. Vale a 
pena conferir!
 O Grupo Master de Nata-
ção do Iate (GMNI) promoveu a 
Maratona Aquática que movimen-
tou a piscina bem cedinho no dia 
22 de novembro. Aproximada-
mente 100 nadadores se revezaram 
na raia para atingir a meta e con-
fraternizar.
 No Iate News, mostramos 
a homenagem recebida pelo con-
selheiro Harry Adler na Argentina 
em reconhecimento pela sua con-
tribuição para o sucesso da Classe 
Star.
 E, prestamos homenagem 
especial ao ex-Presidente do Con-
selho Deliberativo, Spyro Nicolau 
Spyrides, que faleceu em 4 de de-
zembro do ano passado. Sempre 
ativo no Clube, tanto nos esportes 
quanto na administração, Spyro 
deixou uma bela história a ser lem-
brada por todos que o conheceu. 

Boa leitura!

 O ex-Presidente do Conselho Deliberativo, Spyro Nicolau Spyrides, fale-
ceu em 4 de dezembro do ano passado, aos 77 anos de idade. Em 45 anos como 
sócio do Iate Clube, exerceu todos os cargos da mesa diretora do Conselho Deli-
berativo e foi eleito em duas gestões como Contra-Comodoro e Vice-Comodoro.
 Em março de 2014, Spyro foi nomeado Conselheiro Consultor vitalício, 
após ter completado cerca de 40 anos como Conselheiro eleito pelo quadro social. 
 Ele deixará saudosas lembranças e muitas boas histórias que ficarão para 
sempre relacionadas ao ICRJ.

HOMENAGEM
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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
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 A vela brasileira escreveu mais 
um capítulo em sua história, no dia 22 
de outubro. Zetra, o primeiro barco com 
tripulação 100% nacional, completou a 
Regata Transat Jacques Vabre em 6º lu-
gar na Class 40. A maior regata transa-
tlântica do mundo, contou com a parti-
cipação de 42 barcos neste ano.
 O veleiro comandado pelo 
campeão olímpico e sócio honorário do 
ICRJ Eduardo Penido e pelo empresário 
Renato Araújo fez o percurso de 10 mil 
quilômetros entre Le Havre, na França 
e Itajaí, em Santa Catarina em 28 dias, 
10 horas e 37 minutos. Este percurso 
foi realizado com muita estratégia para 
driblar as adversidades que os velejadores 
encontraram no caminho.
 Como ressalta Eduardo Peni-
do: “Este foi um momento mais do que 
especial. Posso comparar com a Olim-
píada de 1980, quando fui medalha de 
ouro. Foi uma regata muito dura e des-
gastante, mas lutamos até o fim’’, disse o 
sócio do ICRJ.
 O ICRJ se orgulha pelo feito 
e parabeniza Eduardo Penido e Renato 
Araújo pela conquista!

Sobre a TJV 2015
 A regata, que é disputada em 
duplas, larga sempre da cidade portuária 
de Le Havre, na Normandia, com desti-
no a um país produtor de café, caracte-
rística que lhe rendeu o apelido de “Rota 
do Café”. Já tendo passado por cidades 
como Cartagena (Colômbia), Puerto Li-
mon (Costa Rica) e Salvador (BA) em 
11 edições, essa foi a segunda vez que a 
competição terá a Itajaí como chegada.

BRASIL NA REGATA 
TRANSAT JACQUES VABRE

Campeonato Estadual de Finn

TAÇA BRUDER E JORGE ZARIF

Renato Araújo e Eduardo Penido
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 Nos dias 13, 14 e 15 de no-
vembro 10 barcos disputaram o título 
de campeão estadual da classe Finn, 
inclusive com dois velejadores de São 
Paulo. Mas, o grande vitorioso foi 
Henry Boening, do ICRJ. Ocupando o 
segundo lugar, ficou o velejador Antô-
nio Carvalho Moreira, do CNC. Tam-
bém representando o CNC, o terceiro 
lugar foi para Pedro Henrique Trouche.
 O mais interessante da con-
quista de Henry foi que ele teve o pri-
vilégio de ganhar o Estadual na quinta 
regata, nem precisou velejar a última, 
pois a vitória já estava garantida!
 Fechando com chave de ouro, 
a cerimônia de premiação foi realizada 
na parte superior do Convés com mui-
ta alegria entre os participantes.

Campeonato Estadual de Finn

Campeonato Estadual de Finn - Henry Boening

TAÇA BRUDER E JORGE ZARIF
 A Taça Bruder, realizada no dia 7 de novembro e a Taça Jorge Zarif, realizada 
no dia 8, contaram com 11 classes, sendo elas: HPE25, J24, Laser, Snipe, Finn, Star, 
420, J70, Ranger 22, Laser Radial e 4.7 disputando ambas competições, resultando 
em uma única tabela de classificação.
 Nesses dois dias de provas, a classe Star correu percurso e as demais barla-
-sota. Ao todo, foram 73 barcos competidores! Um número muito expressivo para 
uma regata de final de semana. 
 O ICRJ se orgulha muito do sucesso dessas regatas e parabeniza os campe-
ões. Confira ao lado os vitoriosos em cada classe (ver tabela completa no site www.
icrj.com.br/vela):

Classe Velejador(es) Clube
Star Sergio Goretkin ICRJ
420 Leonardo Lombardi/ 

Rodrigo Luz
ICRJ

Finn Luis F. Mosqueira YCSA

HPE25
Marcos Ashauer/ Cassio 
Ashauer / Isaquie Soares 

/ Francisco Soares

ICRJ

J24
Newton Passos/ Jorge 
Bueno / Sergio Koe-

nigsfeld

ICRJ

J70 Phil Heagler/ Bruno Alex 
Osthof / Phil / Peró

ICRJ

Laser João Pedro H.S. de 
Oliveira

ICRJ

Laser 
Radial

Lucas Farina ICRJ

Laser 
4.7

Érico Penteado ICRJ

Ranger 
22

Jean Cloude Schotte/ 
Janete Simões Schotte 
/ Claudio Masuda / 

Heitor Oiko

ICJG

Snipe Helio Hasselmann/ 
Netinha

RYCRenato Araújo e Eduardo Penido
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 Durante os dois últimos finais de semana de novem-
bro passado, o ICRJ realizou o 35º Campeonato Brasileiro 
de Ranger 22. O evento foi muito bem disputado entre os 14 
barcos competidores em 8 regatas nos cinco dias de provas.
 Nos dias 20 e 21, do primeiro final de semana de 
competição, a velejada aconteceu com condições adversas, 
mas nada que o talento dos nossos velejadores não tenha con-
tornado. Para compensar o dia desgastante, foi oferecido um 
churrasco de confraternização após o 2º dia de regata.
 A partir do 3º dia, o tempo firmou e as condições 
melhoraram. Foram realizadas três regatas, das quais, duas 
em percurso barla-sota e uma em triângulo. O vencedor do 
Brasileiro, por critérios de desempate, foi o barco Catraio do 
timoneiro Luiz Beckman, representando o ICRJ. 
 O barco Meia Noite II, do ICJG, do timoneiro 
Francisco Eduardo Mendes foi o Vice-campeão brasileiro, 
seguido pelo barco Vagal do timoneiro Marcelo Gilaberte, do 
PCSF. A premiação foi realizada na parte superior do Con-
vés. Este Campeonato teve apoio da empresa Elo Náutica. 

CATRAIO CAMPEÃO

 Após ser vice-campeã no Cam-
peonato Estadual de J24 em outubro 
do ano passado, a equipe Nota Jazz da 
Timoneira Camila Fernández e tripula-
ção composta por Felipe Haddad, Ma-
ria Isabel Kos, Luciana Born e Karina 
Zacharias venceu a Copa J24/J70 no 
primeiro final de semana de dezembro 
velejando pela classe J24. 
 Vale destacar e parabenizar a 
participação de Camila como timonei-
ra de um barco vencedor nas duas com-
petições. Sendo que na Copa, ela foi a 
única mulher a ocupar esta função.
 No J70 o vencedor foi o barco 
Divina Providência do timoneiro Mau-
rício Santa Cruz e tripulação composta 
por Sergio Almeida, Maxim Wengert, 
Eduardo Florencio.

Nota Jazz na Copa J24

Nota Jazz - Estadual j24
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1ª ETAPA 
 Mesmo com boas condições 
meteorológicas, a 1ª Etapa do Torneio 
Anual de Peixes de Bico, realizada no 
dia 14 de novembro, não foi excelente 
para a pescaria de peixes de bico, dife-
rente dos treinos que as equipes fizeram 
nos dias anteriores, quando foram avis-
tados muitos peixes.
 Parabenizamos a equipe Fair 
Play do Comandante Oswalnir Rodri-
gues pela vitória na etapa.
 O resultado de peixes da etapa 
de Oceano foi um pouco melhor que o 
de Bico. Venceu a equipe Anaheim do 
Comandante Wolney Magalhães que, 
nos últimos anos, vem figurando sem-
pre entre os campeões.
 No torneio individual, desta-
camos os pescadores Paulo Fabiano, 
Nuno Greeman, Luiz André, Nilo 
Cottini Filho e André Elias que con-
seguiam liberar dois peixes mesmo em 
um dia tão complicado de pescaria.
 

2ª ETAPA
 Na 2ª etapa, que rolou no dia 
29 de novembro, também não tivemos 
um dia excelente na quantidade de pei-
xes de Bico liberados, mas tivemos uma 
melhora significativa na quantidade de 
peixes de oceano embarcados.
 No Torneio de Peixes de Bico, 
a equipe Perfeita do Comandante Edu-
ardo Castro foi a grande campeã. Em 
um dia em que a média de peixes libe-
rados foi inferior a um, a equipe liberou 
quatro peças, levando vantagem sobre 
seus oponentes.

 Já no Torneio de Peixes de 
Oceano, temos que dar congratulações 
à equipe Picante do Comandante Luis 
Carlos Bulhões que venceu pesando 
mais de 150 kg de dourados e para a 
equipe Bia Carol do Comandante Ser-
gio Barcelos, que ficou em segundo 
lugar com quase 140 kg de dourados. 
Além dos dourados, tivemos uma cava-
la wahoo e dois atuns pesados.
 No individual a liderança ficou 
para o experiente pescador Enzo Di 
Genaro, que atualmente está pescando 
em uma embarcação pequena, fato que 
dificulta ainda mais esse feito.

 3ª ETAPA
 A 3ª Etapa teve boas condições 
meteorológicas, apenas com algumas 
dificuldades de navegação no início do 
dia. Levou a melhor a equipe Binoca do 
Comandante Leonardo Bochner, que 
foi a campeã com uma boa vantagem 
sobre as demais, com 8 peixes de bico 
liberados, sendo um deles, um Marlin 
Azul.
 No Torneio de Peixes de Oce-
ano, nova vitória da equipe Picante do 
Comandante Luis Carlos Bulhões, que 
até esta etapa lidera praticamente com a 
mesma pontuação da equipe Ponta Fir-
me, do Comandante Marcos Lips em 
segundo lugar. A última etapa promete 
uma disputa acirrada!
 No individual Leonardo Boch-
ner, da equipe Binoca, liberou 5 peixes 
de bico, totalizando 600 pontos e assu-
miu a liderança, parabéns! 
 Na final da Copa ICRJ o duelo 

TORNEIO ANUAL DE 
PEIXES DE BICO, OCEANO, 
INDIVIDUAL E COPA ICRJ

será entre as equipes Binoca e Perfeita.  
Ambas com ótimo desempenho ao lon-
go do Torneio, sendo assim, qualquer 
resultado será provável. O fato é que 
teremos um belíssimo duelo. Boa sorte!

4ª ETAPA 
E RESULTADOS FINAIS

  A última etapa realizada em 12 
de dezembro foi a melhor das 4 etapas 
do campeonato em relação ao número 
de peixes de bico liberados. As condi-
ções meteorológicas do dia estavam 
boas.
 A equipe Binoca do Coman-
dante Leonardo Bochner confirmou 
seu favoritismo, fez um campeonato 
consistente, pescou bem nos momen-
tos difíceis, soube aproveitar a oportu-
nidade que teve na 3ª etapa, e na última 
etapa manteve-se à frente com uma boa 
margem de vantagem e sagrou-se tri-
campeã do Torneio Anual de Peixes de 
Bico. Com esta vitória, ela se tornou a 
única equipe a acumular seis títulos no 
campeonato. Parabéns aos pescadores!
 O Vice-Campeonato ficou 
para a equipe Picante do Comandante 
Luis Carlos Bulhões e na terceira colo-
cação, a equipe Jenny do Comandante 
Victor Adler.
 No Torneio de Peixes de Ocea-
no a campeã foi a equipe Picante, que 
mesmo com a escassez de dourados na 
última etapa conseguiu embarcar qua-
tro atuns, o que a levou ao lugar mais 
alto do pódio. A Vice-Campeã foi a 
equipe Marebunda do Comandante 
Adriano Guimarães e, na terceira co-
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TORNEIO ANUAL DE 
PEIXES DE BICO, OCEANO, 
INDIVIDUAL E COPA ICRJ

locação, ficou a equipe Perfeita do Co-
mandante Eduardo Castro.
 Na final da Copa ICRJ, a Bi-
noca levou a melhor no duelo contra a 
equipe Perfeita e foi a vencedora.
 No Torneio Individual, com 
um campeonato impecável, vitória do 
Comandante da Binoca, Leonardo Bo-
chner, que liberou 11 peixes de bico! 
O Vice-Campeão foi Evandro Soares 
da Jenny e em terceiro lugar, Alberto 
Quintaes da equipe Picante.
 Por fim, agradecemos ao Co-
mandante da equipe Sunset/Alhambra/
Sargaço, por dar apoio para a equipe 
Binoca, que ficou em monomotor e ao 
Comandante da equipe Ponta Negra 
por apoiar e rebocar a embarcação Toi-
Toi que ficou sem ambos os motores. 
 Na chegada, A forte chuva di-
ficultou a tradicional queima de fogos 
que encerra a competição. A confrater-
nização com lanches e drinks foi reali-
zada em baixo da varanda do Salão No-
bre, com muita alegria e comemoração. 

Comandante Leonardo Bochner - Campeão 
Individual do Torneio Anual de Peixes de Bico

Equipe Jenny - 3ª colocada no Torneio Anual 
de Peixes de Bico 

Equipe Binoca - Tricampeã do Torneio de 
Peixes de Bico e Campeã da Copa ICRJ

Equipe Perfeita - 3ª colocada no Torneio de 
Peixes de Oceano

Equipe Marebunda - Vice-campeã do Tor-
neio de Peixes de Oceano

Equipe Perfeita - 3ª colocada no Torneio de 
Peixes de Oceano 

Confraternização entre equipes
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 O Salão Marlin Azul recebeu os pescadores do Torneio Anual de Pesca de Cais na 
noite do dia 10 de dezembro para cerimônia de premiação. O salão foi decorado com mui-
tos mini aquários e balões de ar em formato de diferentes peixes que empolgou a garotada.
 Na cerimônia de entrega de prêmios, o Diretor de Pesca Evandro Soares e o Asses-
sor de Pesca de Cais Alex Gjorup discursaram para os presentes. Além da entrega dos troféus 
e brindes, tivemos um bingo personalizado tanto para as crianças quanto para os adultos. 
 No final, todas as crianças saíram com um aquário de lembrança do evento.

Flávio Reis

Maria Fernanda

Rafael

Gabriel Teixeira

Lucas Brunet

João Carlos Kahsnar

Heitor Lupetina

Gustavo Rosa

Maria Clara Soares

FESTA DE PREMIAÇÃO 
DA PESCA DE CAIS

Campeã no feminino - Lúcia Pedrosa recebendo o 
prêmio da sócia Vera Ruiz

Campeão Sênior - Eduardo Elias recebendo prêmio 
da sua filha Caroline Elias

Eliseu Soares Neto, Marcos Szpilman, Márcio Donnici, 
Comodoro Paulo Fabiano, Alex Gjorup e Evandro Soares
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 A 3ª e última etapa do 19º Torneio Marlin Rio, 
realizada no dia 20 de novembro, consagrou a equipe 
Alhambra/Sargaço/Sunset do Comandante Guilhermi-
no Lima como a grande campeã geral. Merecidíssima 
vitória, pois teve um desempenho impecável durante as 
etapas realizadas. No 2º lugar do Torneio ficou a equipe 
Binoca do Comandante Leonardo Bochner e, em 3º, 
ficou a equipe Jenny do Comandante Victor Adler.
 O dia estava bom para a pesca, com condições 
razoáveis de meteorologia. No total tivemos 7 Marlins 
Azuis e 4 Marlins Brancos liberados.
 Nessa última etapa, vitória da equipe Jenny, fi-
cando na segunda colocação a equipe Alhambra/Sarga-
ço/Sunset e na terceira colocação a equipe Ponta Firme 
do Comandante Marcos Lips.
 Destaque para a equipe Colt do Comandante 
Fabio Bergman que liberou 2 Marlins Azuis. Porém, 
como tinha somente 3 tripulantes a bordo, não conse-
guiram filmar adequadamente um dos peixes, deixando 
assim de vencer a etapa. 
 Individualmente, destacamos os pescadores 
João Franklin Neto e Leonardo Bochner, que liberaram 
no Torneio 3 Marlins Azuis cada. 
 Com esse resultado, a Alhambra/Sargaço/Sun-
set é mais uma equipe que representará o Iate Clube do 
Rio de Janeiro no Torneio Mundial na Costa Rica, em 
Abril de 2016. Sorte para eles! Parabéns aos vencedores!

FINAL DO 
MARLIN RIO

PESCA - JANEIRO 2016

Data Torneio Local
16 Torneio de Pesca Cabo Frio Marlin Invitational Cabo Frio
23 Torneio de Pesca Cabo Frio Marlin Invitational Cabo Frio
30 Torneio de Encerramento da Temporada de Pesca Oceânica ICRJ

Equipe Jenny - Eliseu Soares Filho, Flavio Valadão, Evandro Soares, Victor Adler, 
Newber, Evanildo e Paulo Cesar

Equipe Alhambra - Sargaço - Sunset -Pedro Tinoco, Comandante Delta Madurei-
ra, João Franklin Neto, João Franklin Filho, Guilhermino Lima e Samir

pesca
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PRÉ CARNAVAL

social

 O Circo Popeye vai ser palco 
para a folia das crianças do Iate Clube 
no dia 31 de janeiro, a partir das 15h. O 
Bailinho de carnaval será comandado por 
animadores que vão organizar um desfile 
de escola de samba mirim com os baixi-
nhos presentes no evento. 
 Além disso, teremos oficinas de 
máscaras e musical, com confecção de ins-
trumentos de percussão. Traga seu filho 
fantasiado e aproveite com ele este clima 
carnavalesco!

 A partir deste mês, o 
Coral do ICRJ terá como no-
vos professores os músicos Jonas 
Hammar e Rodrigo Zaidan nas 
aulas de quartas-feiras, sempre 
às 19h30min, no Salão Marlin 
Azul. Sejam bem-vindos!

NOVIDADES 
NO CORAL

 O último almoço de 2015 
das homenagens oferecidas pelo Iate 
Clube anualmente às Forças Armadas 
aconteceu no dia 12 de dezembro para 
a Marinha do Brasil em comemora-
ção ao Dia do Marinheiro, em 13 de 
dezembro. Integrantes da Comodoria 
foram até o 1º Distrito Naval para o 
primeiro ritual do evento - o Vinho de 
Honra. No retorno, foi oferecido um 
coquetel no Salão Nobre para todos os 
presentes.
 Após o coquetel, o almoço 
foi servido no Salão Marlin Azul para 
220 pessoas, entre sócios, convidados 
e militares. Antes, porém, houve uma 
apresentação do 1º Secretário do Con-
selho Deliberativo Roberto Rapoport, 
em seguida discursaram o Comodo-
ro Paulo Fabiano, do Comandante 
da Marinha Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira e do 
Capitão dos Portos do Rio de Janei-
ro Capitão-de-Mar-e-Guerra Paulo 
César Colmenero Lopes. E ao final, 
eles realizaram a troca de lembranças 
fechando as comemorações com o al-
moço empratado elaborado pela Chef 
Lorena.

HOMENAGEM À MARINHA

Comodoro Paulo Fabiano e o Presidente do Conselho Ruben Dinard 
recebendo o Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira

Comodoro e o Comandante da Marinha
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Fixa

PROGRAMAÇÃO 
SOCIAL

Janeiro

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.

REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 19h30, 

no salão Marlin Azul

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.

Música no Museu - Camerata Assis Brasil
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

Baile Infantil de Carnaval 
No Circo Popeye, das 15h às 19h.

RECREAÇÃO INFANTIL

social

14
Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Josiel Konrad 
(Trombonista). No Bar Temático, às 19h.

19

31

Baile Infantil de Carnaval 
No Circo Popeye, das 15h às 19h.31

Baile Infantil de Carnaval 
No Circo Popeye, das 15h às 19h.31
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PHOENIX
DIA: 02/01 - SÁBADO
ELENCO: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, 
Nina Kunzendorf, 2015 (Alemanha), 98min 
– Drama (12anos).

Alemanha, Outono de 1945. Nelly é uma so-
brevivente dos campos de concentração na-
zista. Apesar de ter escapado à morte, sofreu 
vários ferimentos que lhe deixaram o rosto 
totalmente desfigurado. Lene Winter, que 
trabalha para uma agência judaica cuidando 
de refugiados, resolve ajudá-la e levá-la para 
Berlim onde ela fará uma cirurgia de recons-
trução facial. A cirurgia é um sucesso e Nelly 
está irreconhecível. Ela sente-se perdida. En-
tão, decide ficar na cidade e procurar Johnny, 
seu marido, que não a reconhece. Há suspeita 
de que ele a tenha denunciado aos alemães. 
Ele propõe-lhe um trato: devido à semelhan-
ça, ele pede-lhe que finja ser ela própria e o 
ajude a reclamar uma herança em nome dela. 
Determinada a descobrir a verdade sobre as 
intenções do homem com quem casou, e que 
nunca deixou de amar, Nelly concorda…
O diretor do filme Christian Petzold fez um 
filme com rara tensão e complexidade. Esse 
seu novo trabalho é elegante, minucioso e 
provoca um grande impacto em quem assiste 
ao filme, que foi um sucesso no Festival de 
San Sebastian.

UMA VIAGEM PARA ITÁLIA
DIA: 03/01 - DOMINGO
ELENCO: Rob Brydon, Steve Coogan, Ro-
sie Fellner, 2015 (Inglaterra), 108min – Co-
média Dramática (12anos).

“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 
cidades de Toscana, Roma, Capri e outras. 
Os amigos tornam a se envolver em novas 
confusões.

PALAVRAS E IMAGENS
DIA: 08/01 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Clive Owen, Juliette Binoche, 
2013 (EUA), 111min - Comédia Românti-
ca/Drama (13anos).

Em uma escola secundária, começa uma 
guerra entre dois professores. Jack Marcus, 
escritor de sucesso é professor de literatura, e 
Dina Delsanto, pintora e professora de artes 
plásticas. Enquanto ele acredita que as pala-
vras são mais importantes do que as imagens, 
ela afirma que fotos e quadros são mais im-
portantes. 
O filme foi rodado no Canadá, cheio de boas 
intenções e politicamente correto. Embora 
toque em temas polêmicos o filme é impor-
tante porque não esconde nada de baixo do 
tapete.
É a história de um escritor que não tem con-
seguido escrever e de uma pintora que não 
tem conseguido pintar. Eis aí a base da trama 
deste filme interessantíssimo...

UM BOM ANO
DIA: 09/01 - SÁBADO
ELENCO: Russell Crowe, Albert Finney, 
Marion Cotillard, 2006 (EUA), 118min - 
Drama/Romance (12anos).

Aos 11 anos, Max Skinner é cuidadosamen-
te educado na arte de saborear vinhos por seu 
tio Henry, dono de um vinhedo na França. 
Quando adulto, Max torna-se um bem-
-sucedido homem de negócios em Londres, 
sem qualquer tempo para degustar os vinhos 
do passado. Certo dia Max recebe a notícia de 
que Henry morreu, deixando-o como único 
herdeiro. Prevendo bons negócios, resolve fa-
zer uma rápida viagem para visitar a nova pro-
priedade, mas uma vez ali, percebe que não 
será tão fácil vender o lugar que lhe traz tantas 
lembranças de infância. Lentamente ele vai se 
deixar seduzir pelo inebriante clima francês.

A MULHER DE PEDRA
DIA: 10/01 - DOMINGO
ELENCO: Frank Sinatra, Raquel Welch, 
1968 (EUA), 134min – Policial (14anos).

Sinatra está de volta no papel do detetive 
Tony Rome de Miami. Desta vez ele é con-
tratado por um bandido para encontrar sua 
namorada desaparecida. Na tentativa de des-
cobrir o paradeiro da garota, Rome se depa-
ra com uma estranha gama de personagens, 
incluindo um chefão da Máfia e uma linda 
alcoólatra, Kit Forrest, que se torna imediata-
mente a principal suspeita.
O filme dá uma guinada quando o próprio 
Rome é acusado pelo assassinato. Sempre é 
bom rever Sinatra em um papel de detetive.

A DIFÍCIL ARTE DE AMAR
DIA: 15/01 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Jack Nicholson, Meryl Streep, 
1986 (EUA), 108min - Comédia Romântica 
(13anos).
Tudo começa quando um homem cede seu 
lugar a uma mulher no metrô, e depois a se-
gue...
O filme mostra o relacionamento entre dois 
jornalistas famosos Nora Ephron e Carl 
Bernstein que viveram uma paixão à primeira 
vista de intensa felicidade – até Nora desco-
brir que Carl já vinha sendo infiel. 
Este é um filme amargo, ácido, sobre duas 
pessoas casadas, interessantes e que lidam 
com o cansaço do casamento. 

GRACE DE  MÔNACO
(PALESTRANTE)
DIA: 16/01- SÁBADO
ELENCO: Nicole Kidman, Tim Roth, 
Frank Langella, 2015 (França, EUA, Bélgica, 
Itália), 102min - Drama Biográfico (12anos).

O casamento de Grace Kelly com o príncipe 
Rainier III foi considerado um conto de fa-
das na vida real quando aconteceu, em 1956. 
Entretanto, cinco anos mais tarde com dois 
filhos, insatisfeita com a vida no palácio e o 
distanciamento do marido surge uma chance 
de sentir-se útil quando seu velho amigo, o 
diretor Alfred Hitchcock, a convida para re-
tornar ao cinema como protagonista de seu 
próximo filme: “Marnie - Confissões de uma 
Ladra”. O problema é que Rainier é termi-
nantemente contra e, ainda por cima, está 

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

Colaboradora: Maria Thereza Barcellos
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LANTERNAS  VERMELHAS
DIA: 30/01 - SÁBADO
ELENCO: Gong Li, Caifei He, Cao Cuifen, 
1991 (Hong Kong , China), 120min - Co-
média Dramática (12anos). 

No interior da China nos anos 1920, uma 
jovem de 19 anos de idade perde os pais e é 
forçada a se casar com um homem 50 anos 
mais velho. Ele é um senhor poderoso e que 
já possui três outras mulheres vivendo cada 
uma numa casa. Há uma competição entre 
elas, e o homem escolhe com qual irá passar a 
noite, deixando uma lanterna vermelha acesa 
na frente da casa.

O CORCEL NEGRO
DIA: 31/01 – DOMINGO 
ELENCO: Mickey Rooney, Teri Garr, Hoyt 
Axton, 1979 (EUA), 114min - Drama, 
Aventura (Livre).

Enquanto viajava de navio com seu pai, o jo-
vem Alec ficou fascinado por um belo cavalo 
árabe, que estava sendo transportado abordo. 
Quando o navio tragicamente afunda, ape-
nas Alec e o cavalo sobrevivem e ambos vão 
parar em uma ilha deserta. Dentro das suas 
limitações cada um ajuda o outro como pode 
e uma amizade entre os dois irá surgir. Assim, 
quando Alec é resgatado, o cavalo vai para 
casa com ele. Um dia o garanhão se assusta 
e foge. Após muito procurar, Alec o encontra 
no estábulo de Henry Dailey, um ex-treina-
dor de cavalos que resolve voltar à ativa para 
treinar o cavalo mais rápido que ele já viu 
correr. A cena em que uma amizade especial 
nasce entre o menino e o cavalo é belíssima e 
inesquecível.

AMOR E OUTRAS CONFUSÕES
(A PEDIDOS)
DIA: 23/01 - SÁBADO
ELENCO: Natalie Bay, Eduard Baer, 2008 
(Francês), 88min – Comédia (14anos).

Uma saída errada da autoestrada faz com 
que Darry, um mágico desempregado, cruze 
o caminho de Irene, uma burguesa chique 
que leva uma mala cheia de dinheiro para ser 
usado em uma negociação entre um minis-
tro da França e a Coréia. Irene seria apenas a 
intermediária do negócio, mas seu caso com 
o ministro acaba e sabendo que ele vai tirar 
o corpo fora e acusá-la, ela propõe a Darry 
fugir com ela para Genebra em troca de uma 
alta recompensa. “Engraçadíssima como toda 
comédia francesa”.

GENE KELLY – DOCUMENTÁRIO
DIA: 24/01 - DOMINGO
ELENCO: Gene Kelly, 2002 (EUA), 90min 
– Documentário (12anos).

Eugene “Gene” Curran Kelly foi um dança-
rino, ator, cantor, diretor, produtor e coreó-
grafo norte-americano. Iniciou bem cedo sua 
carreira na Broadway, com uma aparição no 
espetáculo que se chamou “Leave It To Me”, 
de Cole Porter, fazendo o papel de um esqui-
mó, ao lado de Mary Martin.
Ao lado de Fred Astaire, Kelly foi um dos ex-
poentes enquanto os Musicais da Broadway 
eram o estilo preferido de Hollywood. Foi 
ator, diretor, produtor e coreógrafo em mui-
tas peças e filmes, com passagem pela televi-
são norte-americana.

ONTEM, HOJE E AMANHÃ
DIA: 29/01 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Sophia Loren, Marcello Mas-
troianni, Aldo Giuffre, 1963 (França, Itália), 
118min - Comédia Romântica (12anos).

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estran-
geiro, “Ontem, Hoje e Amanhã” é um dos 
mais elogiados trabalhos do neo realista Vit-
torio de Sica. Os astros do cinema italiano, 
Sophia Loren e Marcello Mastroianni, vivem 
encontros e desencontros em três divertidas 
histórias sobre três diferentes casais. É um 
delicioso filme cult com a melhor dupla de 
comédia do cinema italiano.

envolvido com uma ameaça vinda do presi-
dente francês Charles de Gaule: caso Môna-
co não pagasse impostos à França e acabasse 
com o paraíso fiscal existente, o principado 
seria invadido em seis meses. Em meio às 
inevitáveis tensões, Grace e Rainier buscam 
resolver seus problemas tentando evitar que 
eles causem o divórcio.
 
O QUARTO DO FILHO
DIA: 17/01 - DOMINGO
ELENCO: Nanni Moretti, Laura Morante, 
Jasmine Trinca, 2001 (Itália, França), 99min 
– Drama (12anos).

“O Quarto do Filho” é um delicado drama 
protagonizado pelo cineasta italiano Nanni 
Moretti, também responsável pelo roteiro e 
direção. Giovanni é um psicanalista que vive 
em uma pequena e pacata cidade com sua 
mulher Paola e seu casal de filhos. Em uma 
manhã de domingo, Giovanni recebe uma 
ligação urgente de um paciente. Seu filho foi 
mergulhar com os amigos e não voltou mais. 
No meio de tudo isto, um segredo sobre a 
vida do seu filho vai ser revelado...
O filme trata com delicadeza e enorme bri-
lhantismo os sentimentos intensos como a 
perda de um filho, o amor e a culpa. Vence-
dor da Palma de Ouro em Cannes em 2001.
 
URSOS
DIA: 22/01 - SEXTA-FEIRA
2014 (Canadá), 90min – Documentário 
(Livre).

“Ursos” mostra um ano na vida de uma famí-
lia de ursos enquanto dois filhotes aprendem 
as mais importantes lições de vida. Ambien-
tado no Alasca, sua jornada começa quando 
o inverno chega ao fim e os ursos saem da hi-
bernação para enfrentar o frio congelante. O 
mundo do lado de fora é eletrizante - mas ar-
riscado - conforme os filhotes descem brincan-
do a montanha e levam com eles uma enorme 
ameaça de avalanches. Com a mudança de es-
tação da primavera para o verão, os ursos par-
dos precisam trabalhar arduamente para en-
contrar comida - e acabam se deliciando com 
uma boa quantidade de salmões - enquanto se 
mantêm a distância de ursos machos rivais e 
de predadores, incluindo uma matilha de lo-
bos que está sempre por perto.

cinema
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 Foi com a imensa alegria que o GMNI (Grupo Master de Natação do 
Iate) realizou a III Maratona Aquática na piscina do Clube, num belo domingo de 
sol, em 22 de novembro.
 A proposta era alcançar 42km nadados, unindo esforços de todos os par-
ticipantes, da maneira e quantidade que cada um pudesse nadar. Com um grupo 
grande e animado aproximadamente 100 pessoas entre sócios e convidados, com 
idade entre 8 e 80 anos, conseguimos ultrapassar a meta: foram 81km nadados!!!
 Em paralelo, tivemos a campanha para arrecadação de leite em pó, que 
posteriormente doamos ao Amicca (Associação dos Amigos da Infância com Cân-
cer). Foram arrecadadas 52 unidades somente no dia do evento.
 Mais uma vez o GMNI só tem a agradecer a todos que compareceram 
e participaram. Realmente fomos e continuaremos a ser “todos por um”. Não só 
alcançamos os objetivos esportivos como a amizade, união e companheirismo se 
fortaleceram. Até a próxima.

Maratona Aquática

 A Classe Star homenageou nosso Conselheiro Harry 
Adler com a “Taça Harry Nye” que é outorgada em reconheci-
mento às pessoas que, com dedicação extraordinária, contribu-
íram para o sucesso da Classe Star. A honraria foi entregue pelo 
Presidente da Classe Star, Lars Grael e pelo Vice-Comodoro do 
Club Naval San Isidro Alessandro Pascolatto.
 O evento ocorreu no último dia 5 de novembro, por 
ocasião do Campeonato Mundial da Classe Star, no Club Na-
val San Isidro, em Buenos Aires. Anteriormente, este prêmio foi 
atribuído aos também sócios do ICRJ: Walter Von Hutschler 
(1989) e Conselheiro Peter Dirk Siemsen (1996). Parabéns!

HOMENAGEM A 
              HARRY ADLER

 O ano começa com um jan-
tar harmonizado especial. Aprovei-
tando o clima de verão, a harmoni-
zação do dia 27 de janeiro será com 
cervejas gourmet. O número má-
ximo para reservas é de 50 pessoas. 
Corra para garantir a sua vaga.

HARMONIZADO
DE CERVEJA

MENU

Entrada
Ostras frescas ao sauce siciliano

Harmonizado com Estrella Barcelona

Primeiro prato
Steak ao molho de rapadura e passas 
com bruschetta de shitake e shimeje
Harmonizado com Brooklyn Lager 

Segundo prato
Arroz cremoso de haddock defumado 

com lagostim e alho poró
Harmonizado com Brooklyn Eipa

Sobremesa
Tiramissu

Harmonizado com 
Tennents Whisky Oak 

Por Priscila Gjorup



19edn

 A Escola de Desportos Náuticos começa o 
ano com uma novidade para os sócios do Iate Clube. 
As aulas sobre meteorologia visam preparar o aluno na 
interpretação dos boletins de tempo, cartas sinóticas e 
imagens de satélites. 
 Além disso, o curso abordará como fazer aná-
lise das tendências do tempo, visualmente e através 
de leitura de instrumentos (barômetro, higrômetro, 
termômetro). Se interessou? Se você tem 18 anos ou 
mais, procure a secretaria da EDN e faça sua inscrição.

NOVO CURSO

NAVEGAÇÃO: 
- Arrais Amador;
- GPS;
- Inscrições abertas para o curso de 
Capitão Amador - Início do curso 11 de 
Janeiro/2016;
- Inscrições abertas para o curso de 
Mestre Amador - Início do curso 05 de 
Janeiro/2016.

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)
- 420 (para alunos formados no nível II 
de laser ou dingue)
- 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.

FUTSAL:
Inscrições na EDN

VELA RECREACIONAL
- Fundamental: a partir dos 3 anos
- Iniciação à vela  (Depois te ter passa-
do pelo nível de Fundamental).

Ano novo, curso novo! 
 Ainda há vagas para a Colônia de Férias deste 
mês que começa no dia 19. Procure a Secretaria da EDN 
e garanta uma semana super divertida para seu filho!

Colônia de Férias - Janeiro 2016.
Dias: 19 a 22 e 26 a 29 de janeiro 
Horário: 08h30min às 17h30min
Idade: 4 a 13 anos

Última Chamada!

 No dia 21 de novembro, o diretor da EDN Ricardo Baggio comandou 
a cerimônia de formatura das turmas de laser/dingue, windsurf, entre outros, na 
parte da tarde com a presença dos familiares dos formando no hangar 1.
 No dia seguinte, a formatura da Turma 85 de Optimist reuniu os jovens 
velejadores no Cais da Bandeira no final da manhã do domingo. Como de cos-
tume, a banda do 1º Distrito Naval se apresentou para todos os convidados. 
 O paraninfo da turma foi o Comandante Capitão de Mar e Guerra 
Alexandre Cursino de Oliveira e o patrono foi o sócio e Conselheiro Jorge Costa 
Carneiro. Além deles, contamos com a presença do Comodoro Paulo Fabiano, 
do Contra-Comodoro Hélio Lyra Jr., alguns Conselheiros e Diretores do ICRJ 
integrando a mesa de premiação.

FORMATURA85
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 A confraternização anual dos 
jogadores de sinuca do Clube rolou no 
dia 9 de novembro, no Bar dos Pin-
guins. Muitas brincadeiras, amizade e 
celebração pelo ano que passou foram 
movidas pelo famoso churrasco gaú-
cho, comandado pelo superintendente 
Albérico Arruda.
 A premiação dos torneios 
Ouro, Prata, Duplas, Six-Red e Han-
dicap de 2015 foi comandada pelo As-
sessor de Bilhar Roberto Zarur, com a 
presença e discurso do Comodoro Pau-
lo Fabiano durante a cerimônia.
 Na classificação geral do Tor-
neio Ouro, João Gabriel Zarur ficou 
em 1º lugar, Peter King em 2º e Alfre-
do Schwartz em 3º lugar. Já no Torneio 
Prata, o vencedor foi Alexandre Caldas, 
o Vice-campeão foi Luis Meurer e o 3º 
lugar ficou para Irio Lovato.

Sidney Melecchi - 3º Lugar no Prata e completando 
90 anos na semana do evento

Comodoro Paulo Fabiano e o Assessor de Bilhar e Gamão Roberto Zarur

Anuncio-IateClube-21x28cm.pdf   1   09/12/15   16:14

FESTA DO BILHAR

João Gabriel Zarur - 1º lugar geral no Torneio Ouro
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REVISÕES PROGRAMADAS  |  MECÂNICA, 
ELÉTRICA E ELETRÔNICA EM GERAL   
TROCA DE ÓLEOS   |  ALINHAMENTO 
DE DIREÇÃO  |  BALANCEAMENTO, 
CAMBAGEM E CASTER  |  AR CONDICIONADO  
LANTERNAGEM E PINTURA

SERVIÇOS:

O melhor em 
serviços, equipamentos 

e profi ssionais 
qualifi cados para atender 
todas as necessidades de 

marcas e modelos 
nacionais e importados do 

segmento de luxo.

ENTREGUE SEU CARRO A QUEM VOCÊ CONFIA

BUSCAMOS SEU CARRO
(motorista ou plataforma)

www.omaofi cina.com.br

Rua Figueira de Melo, 210  
São Cristovão, Rio de Janeiro - RJ

21 3890.4377   |   21 3556.1967
contato@omaoficina.com.br

Segunda a sexta
8h às 18h  

Sábados
8h às 12h

Visite nosso site 
www.omaoficina.com.br 
e veja como chegar à oficina

OMA



23balancete 

REVISÕES PROGRAMADAS  |  MECÂNICA, 
ELÉTRICA E ELETRÔNICA EM GERAL   
TROCA DE ÓLEOS   |  ALINHAMENTO 
DE DIREÇÃO  |  BALANCEAMENTO, 
CAMBAGEM E CASTER  |  AR CONDICIONADO  
LANTERNAGEM E PINTURA

SERVIÇOS:

O melhor em 
serviços, equipamentos 

e profi ssionais 
qualifi cados para atender 
todas as necessidades de 

marcas e modelos 
nacionais e importados do 

segmento de luxo.

ENTREGUE SEU CARRO A QUEM VOCÊ CONFIA

BUSCAMOS SEU CARRO
(motorista ou plataforma)

www.omaofi cina.com.br

Rua Figueira de Melo, 210  
São Cristovão, Rio de Janeiro - RJ

21 3890.4377   |   21 3556.1967
contato@omaoficina.com.br

Segunda a sexta
8h às 18h  

Sábados
8h às 12h

Visite nosso site 
www.omaoficina.com.br 
e veja como chegar à oficina

OMA




