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NO MUNDIAL DE PESCA

Equipe Ponta Negra, vice-campeã

Equipe Ponta Firme, terceiro lugar
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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

Sede &
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 capa deste mês é estre-
lada pelas duas melho-
res equipes do ICRJ no 
Campeonato Mundial 
de Pesca, realizado em 

abril deste ano, na Costa Rica. A 
equipe Ponta Negra ficou com o tí-
tulo de vice-campeã e por muito 
pouco não venceu o torneio. Já a 
equipe Ponta Firme completou 
o pódio na terceira colocação. 
 Outras equipes também 
estiveram representando o ICRJ 
entre os melhores do mundo e 
fizeram bonito na competição. 
Confira tudo que aconteceu por 
lá na seção da Pesca deste bole-
tim.
 Ainda na Pesca, registra-
mos a 1ª Etapa do Torneio Anu-
al de Pesca de Cais realizada no 
dia 16 de abril. Aproveitamos a 
oportunidade para convidá-los 
a trazer as crianças para pescar 
juntas nas próximas etapas. Te-
mos que incentivar a pescaria 
desde pequeno para que o es-
porte continue com força total!
 Na parte da Vela, você 
vai conferir o que aconteceu na 
Copa Outono de Monotipos, que 
reuniu 14 classes com vitória de 
velejadores que prometem aparecer 
no pódio muitas vezes nos próxi-
mos anos. Outros mais jovens ain-
da estiveram competindo na Regata 
Arnaldo e Celia Guedes de Opti-
mist no dia 10 de abril. Destacamos 

a vitória de Felipe Berardo do ICRJ 
entre os estreantes. Parabéns!
 A classe Snipe aproveitou 
o feriadão de Tiradentes na Taça 
Octanorm. Os quatro dias de re-
gata foram bem equilibrados, mas 
quem levou o título de campeão foi 

a dupla de snipistas Helio Lyra Jr. e 
Alexandre Muto. Fechando a seção 
da Vela, confira o Campeonato Es-
tadual de Ranger 22.
 Na parte de Eventos, tere-
mos a tão aguardada Festa Junina 
do ICRJ no dia 26 deste mês. Ve-
nha e traga seu filho caracterizado 

para curtir as brincadeiras e as co-
midinhas deliciosas. Veja também 
como foi o Dia das Mães e a Vaci-
nação contra o vírus Influenza no 
Posto Médico do Clube.
 Para degustar boas comidi-
nhas, neste mês teremos uma vasta 

programação: Festival de Fon-
due, Festival de Lagostas, Aula 
de Gastronomia com o tema 
“Menu para o inverno” e o jan-
tar especial para comemorar o 
Dia dos Namorados.
 Na EDN, tivemos o Cam-
peonato Brasil-Centro da classe 
Optimist que aconteceu em abril 
com grande presença da Flotilha 
Zé Carioca em águas paulistas. 
Guido Hirth, Pedro Madureira 
e Leonardo Mirrow consegui-
ram índices classificatórios para 
campeonatos internacionais da 
classe neste ano. Ainda na EDN, 
convidamos todos a prestigiar as 
cerimônias de formatura dos no-
vos atletas que vão acontecer nos 
dias 18 e 19 de junho.
 Fechando esta edição, temos 
duas novas colunas. Vida Vivida 
aparecerá neste boletim em al-

guns momentos trazendo uma boa 
história contada pelos próprios pro-
tagonistas. Já a página Gente mos-
trará registros de momentos espon-
tâneos durante os eventos sociais ou 
esportivos promovidos pelo ICRJ. 

Boa leitura!

A

19 - LUIZ MEURER MOREIRA
       Assessor da Comodoria para assuntos de Tênis

20 - ARMANDO SILVA SERRA
       ALEXANDRE GONÇALVES BARROSO
       JOSÉ LUIZ PONTES MACEDO GUNTHER           
       SÉRGIO MULLER  
       ARMANDO FILARDI
       ELISEU SOARES FILHO
       RICARDO BAGGIO DE CARVALHO
       Comissão de Segurança

NOMEAÇÕES DE DIRETORES E ASSESSORES - BIÊNIO:   2016 / 2018

(Atualizado em 04/05/2016)
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COPA OUTONO
 No início de abril o Iate Clube promoveu a Copa Outono Monotipos, 
que também contou como 2ª Etapa da Copa ICRJ. Foram para a água 14 clas-
ses em mais de 50 barcos velejando 4 regatas em dois dias de evento.
 Todavia, todos estes números não mostram o talento dos velejadores. 
Podemos destacar como futuros talentos o velejador João Pedro Soto, cam-
peão na classe Laser e Gabriela Kidd campeã no Laser Radial, ambos pelo 
ICRJ. Além deles, Gustavo Nascimento e Ricardo Luz, 2º e 3º colocados 
respectivamente no Laser, também despontam como promessas na vela. Para 
conferir a classificação completa, acesse o site www.icrj.com.br.

Regata Arnaldo 
e Celia Guedes
 O futuro da vela do ICRJ 
disputou a Regata Arnaldo e Celia 
Guedes para a classe Optimist, no 
dia 10 abril com a participação de 
39 barcos, entre estreantes e vete-
ranos.
 Tivemos um dia com con-
dições razoáveis de vento, onde os 
veteranos disputaram duas regatas e 
os estreantes apenas uma. Nessa dis-
puta, Felipe Berardo foi o campeão 
entre os novatos representando o 
ICRJ e Pedro Miegand do CNC foi 
o vencedor entre os veteranos.

VETERANO
1º Pedro H. Miegand (CNC)
2º Mathias Mirow e Crespo (ICRJ)
3º Macos Vinicius B. Ribeiro (CC)

ESTREANTE 
1º Felipe Berardo (ICRJ)
2º Newton Passos (ICRJ)
3º Henrique Bras Parente (ICRJ)Gabriela Kidd - Campeã na classe Laser Radial da Copa Outono

João Pedro Soto - Campeão na classe Laser da Copa Outono
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 Reunindo 114 velejadores, 
em 57 barcos, a Taça Octanorm foi 
realizada nos quatro dias do feriadão 
de Tiradentes, de 21 a 24 de abril, 
pelo ICRJ. Além dos velejadores ca-
riocas, os estados da BA, SP, DF, SC, 
ES e RS também estiveram represen-
tados com seus atletas na competição. 
Dentre os participantes, destacamos a 
presença dos grandes snipistas Paulo 
Santos e Ivan Pimentel.
 A alta qualidade técnica dos 
velejadores equilibrou a competição 
até a última das 8 regatas barla-sota 
realizadas. No mar, teve maré vazan-
do e ventos médios na maioria dos 
dias de prova. Contudo, quem conse-
guiu o título de campeão foi o barco 
Lord da dupla Helio Lyra de Aquino 
Jr. e Alexandre Muto, do ICRJ.
 O segundo e o terceiro luga-
res também foram conquistados por 
velejadores do Clube. Paulo Santos e 
Tiago Sangineto foram os vice-cam-
peões e Luiz Felipe Caneppa e Dante 
Bianchi ficaram com o terceiro lugar.
 Na sexta-feira, dia 22, a Dire-
toria de Vela promoveu uma confra-
ternização no Bar dos Pinguins com 
sorteio de brindes e distribuição de 
hambúrgueres do food truck Oran-
ge Burguer. Já a cerimônia de pre-
miação foi realizada no domingo. A 
confraternização aconteceu na parte 
superior do Convés, com sorteio de 
uma vela oferecida pela empresa Nor-
th Sails e hospedagens oferecidas pela 
Pousada Porto de Charitas aos veleja-
dores participantes.

TAÇA OCTANORM

Alexandre Muto e Helio Lyra Jr. - Campeões da Taça Octanorm

Horácio Camargo Filho entregando o troféu para a dupla campeã
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TAÇA OCTANORM

VELA - JUNHO 2016

Data Regata Classes
04 Regata Enrique Palmer Star e J70
05 Carlos Sansoldo Star e J70

11 Regata  Ele e Ela Snipe, HPE, Dingue, 
Ranger 22, Oceano e J70

17 a 19 Campeonato Leste Brasileiro (Cabo Frio) Snipe

21 e 22 Campeonato Hemisfério (Cabo Frio) Snipe

25 e 26 Copa J/70 (3ª etapa) J/70

 Ao todo, oito barcos pro-
tagonizaram uma disputa acirrada 
durante as oito regatas realizadas no 
Campeonato Estadual de Ranger 22, 
realizado nos dias 16, 17, 30 de abril 
e 01 de maio. 
 No primeiro final de semana, 
as condições estavam favoráveis para 
velejar com vento de médio para forte 
no quadrante sudoeste, com velocida-
de de 18 – 19 nós. No final do pri-
meiro domingo de regata, dia 17 de 
abril, foi oferecido um churrasco no 
Bar dos Pinguins para os velejadores.
 Já no segundo final de sema-
na de prova, as condições não esta-
vam tão boas. No sábado (30/04) 
não houve regata devido à ausência 
de ventos. No domingo as condições 
melhoraram um pouco e os barcos 
voltaram a competir. 

 O campeão só foi definido na 
última regata. O título estadual deste 
ano ficou com o barco Vagal do ti-
moneiro Marcelo Gilaberte do Praia 
Clube São Francisco, e o vice-cam-

peão foi o barco Catraio do timonei-
ro Luiz Beckman, do ICRJ.No final 
do último dia de regata, a cerimônia 
de premiação foi realizada na parte 
superior do Convés.

Campeonato Estadual 
de Ranger 22

Vela &

Barco Catraio - Vice-campeão no Campeonato Estadual de Ranger 22
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 Junho chegou e com ele a tradicional Festa Junina do ICRJ. A festa está 
agendada para domingo, dia 26 deste mês, na Pérgula da Piscina. Como de costu-
me, comidas típicas, brincadeiras para as crianças e muita diversão não irão faltar!
 A festança está programada para começar às 15h e a previsão de término 
às 20h. Vale lembrar que a entrada é gratuita, mas os convidados de sócio precisam 
de convites, que devem ser retirados na Gerência Social antecipadamente. Cada 
sócio proprietário pode retirar até 5 convites.
 Mais uma vez pedimos a colaboração de todos para que tragam 1kg de 
alimento não perecível que será doado a uma instituição de caridade. Colabore e 
aproveite a festa!

Social &

 Nos dias 30 de abril e 7 de maio a campanha 
de vacinação contra o vírus da gripe no Posto Médico 
do Clube foi um sucesso. A quantidade de pessoas 
imunizadas superou a expectativa tanto no primeiro 
quanto no segundo dia de vacinação. Ao todo, foram 
aplicadas aproximadamente duas mil doses.

TODOS CONTRA 

O VÍRUS!!!  As mamães sócias que foram ao Clube durante o 
Dia das Mães tiveram uma grata surpresa ao chegar. Uma 
singela rosa de chocolate foi distribuída para as que circu-
lavam pelo Iate. No Salão Nobre, foi montado um espa-
ço gratuito de relaxamento e beleza, para comemorar esta 
data especial.
 A empresa Relax Lounge montou um SPA com 
massagens relaxantes para os pés, o que toda mulher sonha 
após horas de uso de salto alto. Já a profissional de make 
up, Gisela Carvalho, estava a postos com seus pincéis para 
embelezar ainda mais todas as mães que apareceram por lá.

DIA DAS MÃES
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Fixa

PROGRAMAÇÃO 
SOCIAL

Junho

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.

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

no salão Marlin Azul

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.

RECREAÇÃO 
INFANTIL

Tributos - Gabi Buarque Canta Maria Bethânia (Duo pianista 
Tomás Improta)  - No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

Tributos - Yume Park canta Bossa Nova (Duo violonista Rogé-
rio Guimarães)No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

12

15

11

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Tino Jr. (Flautista e 
saxofonista). No Bar Temático, às 19h.

Iate com Saúde - Que tempo temos? Dra. Mara Sueli Sam-
paio Jannuzzi, no 470, às 20h.

26

25

Festa Junina - Na Pérgula da Piscina, das 15h às 20h.

Social &
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EQUIPES 
DO ICRJ 
BRILHAM 
NO MUNDIAL
 Por mais um ano, as equipes do ICRJ marcaram presença e se 
destacaram no torneio mais importante do calendário pesqueiro mun-
dial. O Offshore World Championship 2016 aconteceu entre os dias 
18 e 21 de abril na Costa Rica com a participação de 66 equipes de 29 
países e 309 pescadores. As equipes Ponta Negra, Ponta Firme, Release, 
Perfeita, Binoca, Greenboat e Alhambra/Sunset representaram o ICRJ.
 Entre os 10 primeiros colocados, 5 foram do Iate Clube do Rio 
de Janeiro! A equipe de Trinidad e Tobago foi a campeã vencendo nos 
instantes finais a equipe Ponta Negra do Comandante João Paulo Tei-
xeira da Costa que ficou com o título de vice-campeã mundial.
 A terceira melhor equipe de pesca do mundo também é do 
ICRJ. A Ponta Firme do Comandante Marcos Lips garantiu o seu lugar 
no pódio. A Release do Comandante Alberto Quintaes terminou em 7º 
lugar, a Perfeita se classificou em 9º lugar e a equipe Binoca do Coman-
dante Leonardo Bochner completou o campeonato na décima posição.

Dia a dia no Mundial
 No primeiro dia do torneio, a 
equipe Binoca terminou numa excelente 
4ª colocação, considerando que realizou 
toda sua pescaria em um barco pequeno. 
A equipe Ponta Negra, que liderou gran-
de parte da etapa, ficou com a 6º coloca-
ção e a equipe Perfeita em 10º lugar.
 No segundo dia, a equipe brasi-
leira do Marina Open Ilhas se destacou 
entre as demais, vencendo a etapa. A Re-
lease terminou em 3º lugar, a Ponta Ne-
gra na 4ª colocação e a equipe Perfeita em 
5º lugar. No acumulado das duas etapas, 
a equipe Ponta Negra assumiu a vice-lide-
rança na colocação geral.

 O terceiro dia de pesca foi o pior 
deles. Teve chuva, vento e pouco peixe. 
Mesmo assim os times brasileiros tive-
ram um ótimo desempenho. As melhores 
classificações das equipes representantes 
do ICRJ foram: 2º lugar da Ponta Firme, 
3º lugar da equipe Sunset/Alhambra e o 
9º lugar da Greenboat. Destaque após 
esta terceira etapa, para as equipes Ponta 
Firme e Ponta Negra, que estavam na se-
gunda e terceira posições respectivamen-
te. Contudo, muitas ainda tinham chance 
real de alcançar a vitória.
 No último dia de pesca, o me-
lhor deles, a equipe Perfeita ficou com a 

3ª posição e a equipe Ponta Negra em 5º 
lugar. Faltando apenas 15 minutos para 
terminar o torneio, a equipe Ponta Ne-
gra permanecia empatada com a equipe 
de Trinidad Tobago. Mas, infelizmente, 
eles liberaram mais 3 peixes nesse tempo 
sagrando-se campeões. 
 De fato fica um gosto amargo, 
pois nos últimos 3 campeonatos uma 
equipe representando o ICRJ terminou 
na segunda colocação. Esperamos que 
em 2017 esse tão esperado título venha 
para uma equipe nossa! Está amarrado, 
mas vamos desatar esse nó

Por Evandro Soares

Equipe Ponta Negra, vice-campeã - Evandro Soares, Fernando Pedrosa, 
João Paulo Teixeira da Costa (Comandante), Ricardo Pedrosa,  

Antônio Villarejo e Gustavo Ferreira

Equipe Perfeita, nono lugar  - Erich Baumeier Neto, Alberto De Faria,
Luiz André Saade Rodrigues, Marcelo Saade Rodrigues e 

Eduardo Valente Castro (Comandante)
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Equipe Ponta Negra, vice-campeã - Evandro Soares, Fernando Pedrosa, 
João Paulo Teixeira da Costa (Comandante), Ricardo Pedrosa,  

Antônio Villarejo e Gustavo Ferreira

Equipe Perfeita, nono lugar  - Erich Baumeier Neto, Alberto De Faria,
Luiz André Saade Rodrigues, Marcelo Saade Rodrigues e 

Eduardo Valente Castro (Comandante)

Pesca &

Fim de Festa - Brasileiros confraternizam no mundial

Equipe Ponta Firme, terceiro lugar - Fernando Filho, Rodrigo de Mattos, 
Marcos Lips (Comandante), Sandro Lahmann, e Elton Vasconcelos

Equipe Release, sétimo lugar -  Luis Carlos Bulhões, Vicente Luiz Arruda, 
Eurico Soares, Vicente Arruda Filho e Alberto Quintaes (Comandante)

Equipe Binoca, décimo lugar - Leonardo Bochner (Comandante), Fernando 
Caetano de A. Neto, Adenilson de Souza  Pedro Bertrand e Eliseu Soares Neto

Equipe Greenboat,  décimo segundo lugar - Flávio Campos Reis, 
Philip Greenman (Comandante) e Alcebíades Paz Garcia

Equipe Alhambra / Sunset, trigésimo Lugar - Guilhermino Lima, 
João Franklin Neto, Raphael Coutinho, João Franklin Filho e Delta Madureira, 
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1ª ETAPA DE CAIS

Até o fechamento desta edição o calendário de junho não tinha sido 
definido. Acompanhe a programação nos murais, no site ou no 
facebook do ICRJ.

 Sob um ensolarado dia de outono, a 1ª Etapa do 
Torneio Anual Pesca de Cais foi realizada em 16 de abril 
com a participação do novo Diretor de Pesca Eliseu Soares 
Filho e da nova Assessora de Pesca de Cais Lúcia Pedrosa.
 O dia rendeu uma excelente pescaria para os só-
cios que participaram da etapa.  Na categoria infantil, 
cada pescador mirim recebeu uma medalha por participa-
ção e um troféu pela maior peça capturada no dia. Esta foi 
uma maneira de incentivá-los ainda mais a participar do 
torneio. 
 No final do dia teve lanche oferecido pela Dire-
toria de Pesca em frente ao Hangar 3 para todos os par-
ticipantes. Neste mês teremos mais. Traga o seu filho e 
compartilhe momentos com ele no Cais do Iate Clube!

1ª Etapa da Pesca de Cais

Diretor de Pesca Eliseu Soares Filho, Assessora de Pesca de Cais Lúcia Pedrosa 
com as crianças Victor Belucco, Lucas Brunet, Maria Fernanda Coelho e 

Luiza Sacco

Istvan Kasznar - Maior peça da categoria marmanjo - Baiacu Espinho de 733gr Maria Fernanda Coelho - Maior peça Infantil - Peixe Porco de 3.44kg

Calendário

O ICRJ NOS CAMPEONATOS 
INTERNACIONAIS DE OPTIMIST
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Cursos EDN
VELA: (Inscrições abertas a partir do dia 1 de Julho)
Optmist; 
Laser/Dingue (A partir de 14 anos);
420 (para alunos formados no nível-II de laser ou dingue);
Windsurf (A partir de 10 anos).

VELA RECREACIONAL:
Curso do Fundamental; (A partir de 3 anos);
Iniciação à Vela; (Depois te ter passado pelo nível de Fundamental).

NAVEGAÇÃO:
- Arrais Amador Inscrições abertas para o curso; 
- Mestre Amador Inscrições abertas para o curso (OBS: este curso 
tem reposição de aulas)
- Capitão Amador;
- GPS;
- Curso de previsão do tempo;
- Curso de Motonauta; 

PISCINA:
Natação Infantil – (3 a 12 anos);
Nado Sincronizado - (6 a 12 anos): Você conhece o esporte-arte 
Nado Sincronizado?
Venha Conhecer e traga sua criança para fazer uma aula experimen-
tal! Com participações em apresentações e/ou torneios da FARJ, 
o nosso curso conta com o apoio da técnica da Seleção Olímpica, 
Maura Xavier.

PRATICA DE YOGA: 
Mente Sã, Corpo São! Com aulas quartas e sextas-feiras, o Yoga 
é uma ótima opção para quem procura uma atividade física que 
trabalhe com o corpo todo.

STAND UP (PACOTE):
Agende sua aula e venha conhecer o esporte, quem ama mar, sol e 
quer exercitar o equilíbrio, não pode ficar fora dessa. Vem remar!

Edn &

 Nos dias 18 e 19 de junho a EDN promoverá a for-
matura dos cursos ministrados durante este ano. Como de 
costume, no sábado, dia 18, será realizada a formatura dos 
alunos concluintes dos cursos de Laser/Dingue e Windsurf a 
partir das 14h, em frente à Escola de Desportos Náuticos.
 No domingo, dia 19, a garotada da Turma 86 de 
Optimist e demais cursos participarão da tradicional cerimô-
nia de formatura em frente ao Cais da Bandeira a partir das 
11h. Venha prestigiar e participar deste momento marcante 
na vida dos formandos!

FORMATURA DA EDN

Guido Hirth, classificado para o Campeonato Europeu na Itália

Leonardo Mirow e Pedro Madureira, classificados para o Campeonato 
Norte-Americano em Antígua.

Equipe de estreantes da Flotilha Zé Carioca do ICRJ

 O Campeonato Brasil-Centro de Optimist, realizado em 
Ilhabela (SP), contou com a participação de 122 velejadores, sendo 
21 da Flotilha Zé Carioca do ICRJ. O resultado desse campeonato 
somado ao do Brasileiro, realizado no começo do ano, define a clas-
sificação para os campeonatos internacionais. 
 O velejador do ICRJ, Guido Hirth (8º do ranking nacio-
nal) se classificou para o Campeonato Europeu (Itália). Já Pedro Ma-
dureira (12º) e Leonardo Mirrow (15º), vão para o Norte-America-
no (Antígua).  
 Na categoria estreantes, o velejador Newton Passos, de 
apenas 9 anos, sagrou-se campeão mirim do Campeonato Brasil-
-Centro. Os velejadores Felipe Berardo e Theo Taulois conquistaram 
o 1º e 2º lugar, respectivamente, na categoria juvenil. 
 O vice-capitão da flotilha Zé Carioca do ICRJ Maurício 
Salles parabeniza todos os velejadores e técnicos da FZC que defen-
deram com muita alegria e dedicação as cores do ICRJ em Ilhabela.

O ICRJ NOS CAMPEONATOS 
INTERNACIONAIS DE OPTIMIST

Colônia de Férias
 Em agosto, prepare-se para muita diversão na 
Colônia de Férias Olímpica do Iate Clube do Rio de 
Janeiro. Mais Informações na EDN e na próxima edi-
ção deste Boletim Iate.
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AMOR AO 
PRIMEIRO FILHO
DIA: 03/06 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Patrick 
Bruel, Isabelle Carré, 
Alice de Lencque-
saing, 2016 (França), 
105min - Comédia 
Romântica (12anos).

Ange Pagani, um arquiteto bem sucedido e 
mulherengo, parece estar tendo um dia nor-
mal, após uma noite agitada, até o momento 
em que Gabrielle aparece em seu escritório 
alegando que seu filho teria engravidado a 
sua filha. O problema é que Ange não tem 
um filho, pelo menos ele nunca assumiu 
a paternidade de ninguém. Mesmo assim, 
Gabrielle continuará na sua vida até que ele 
sinta-se atraído por ela, que lhe mostrará o 
que é o amor incondicional. Mais uma bela 
comédia francesa.

MEU PAI, UMA 
LIÇÃO DE VIDA
DIA: 04/06 
SÁBADO
ELENCO: J.T. Wal-
sh, Peter Michael 
Goetz, Jack Lem-
mon, 1990 (EUA), 
117min - Comédia 
Dramática (Livre).

O sempre ocupado executivo John Tremont 
odeia ter que recorrer a outras pessoas para 
conseguir o que deseja. Durante um encon-
tro, ele descobre que sua mãe Bette Tremont 
desmaiou e foi parar no hospital. John então 
assume a responsabilidade de cuidar de seu 
pai, Jake Tremont e ensiná-lo a reconquistar 
sua independência.

A SENHORA 
DA VAN
DIA: 05/06 
DOMINGO
ELENCO: Maggie 
Smith, Alex Jennings, 
Jim Broadbent, 2016 
(Inglaterra), 104min 
- Comédia Dramáti-
ca (Livre).

A história de Alan Bennett é baseada na his-
tória verídica da Srta. Shepherd (interpretada 
pela magnífica Maggie Smith). Ela é uma 
mulher de origens incertas que “tempora-
riamente” estacionou sua van na entrada da 
garagem da casa de Bennett, em Londres, e 
lá acabou vivendo por 15 anos. O que co-
meça como um favor a contragosto se torna 
uma relação que vai mudar a vida de ambos. 
A locação foi na rua e na casa onde Bennett 
e a Srta. Shepherd viveram todos esses anos. 
Maggie Smith dispensa comentários. Sua 
performance é inesquecível. 

BROOKLIN
DIA: 10/06 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Saoirse 
Ronan, Domhnall 
Gleeson, Emory Co-
hen, 2016 (Irlanda, 
Inglaterra, Canadá), 
113min - Drama, 
Romance (14anos).

Brooklyn é a história de Eilis, uma jovem 
mulher que se muda de uma pequena cida-
de da Irlanda para viver em Nova York, onde 
se esforça para construir uma nova vida. Ei-
lis encontra trabalho e seu primeiro amor. 
Quando uma tragédia familiar a leva de volta 
à Irlanda, ela vive um dilema terrível - uma 
escolha de partir o coração entre dois homens 
e dois países. O filme é um sucesso mundial. 
Oscar de melhor atriz.

A GAROTA 
DINAMARQUESA
DIA: 11/06 
SÁBADO
ELENCO: Eddie 
Redmayne, Alicia 
Vikander, Ben 
Whishaw, 2016 
(Inglaterra, EUA, 
Alemanha), 119min 
- Drama/Biográfico 

(14anos). 

O pintor dinamarquês Einar Mogens Wege-
ner é casado com Gerda e sempre se identi-
ficou com o universo feminino, mesmo de 
forma velada. Seu instinto, no entanto, fala 
mais alto e ele decide fazer uma cirurgia de 
mudança de sexo. Einar passa a usar o nome 
Lili Elbe e entra para História como a primei-
ra pessoa a se submeter a este tipo de procedi-
mento. O diretor Tom Hooper, baseou-se no 
romance homônimo de David Ebershoff. Foi 
inspirado na vida das duas famosas pintoras 
dinamarquesas Lili Elbe e Gerda Wegener.

IL VOLO 
TAKES FLIGHTS 
- LIVE FROM O 
DETROIT OPERA 
HOUSE 
DIA: 12/06 
DOMINGO
2014 (EUA), 100min
Documentário/Mu-
sical. 

Lançamento ao vivo do trio tenor adolescente 
“IL Volo Takes Flights - Live From o Detroit 
Opera House” foi filmado enquanto o grupo 
estava em sua primeira turnê norte-america-
na e capta a emoção de sua performance ao 
vivo, juntamente com a reação da multidão. 
O grupo tem recebido muitos elogios em to-
das as cidades por onde já passou. A mostra 
inclui os mais belos clássicos italianos como 
“O Sole Mio” e “Smile”.

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

Colaboradora: Maria Thereza Barcellos

Cinema &
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so déspota local que envia o jovem Tiefang 
(Harry Shum Jr.) para roubá-la. O que ele 
não contava era que a espada seria também 
protegida por Snow Vase (Natasha Liu Bor-
dizzo), uma jovem de passado misterioso, e 
Silent Wolf (Donnie Yen), que possui uma 
forte ligação com Shu Lien.

FORÇA PARA 
VIVER
DIA: 25/06 
SÁBADO
ELENCO: Billy 
Crudup, Anton 
Yelchin, Felicity Hu-
ffman, 2015 (EUA), 
105min - Drama 
Musical (14anos).

Depois da morte do filho adolescente, um 
pai tenta reconstruir sua vida. Certo dia ele 
encontra alguns objetos que pertenciam ao 
filho, entre os quais uma série de letras de 
músicas e gravações originais. Para honrar a 
memória do filho, ele decide montar uma 
banda para lançar estas canções inéditas de 
inesquecível beleza deixadas pelo seu filho. A 
banda se torna surpreendentemente popular 
e revitaliza a vida de ambos.

O JUIZ
DIA: 26/06 
DOMINGO
ELENCO: Robert 
Downey Jr., Robert 
Duvall, Billy Bob 
Thornton, 2014 
(EUA), 141min – 
Drama (12 anos).

Advogado de muito sucesso, Hank Palmer  
volta à cidade em que cresceu para o velório 
de sua mãe, que há muito não via. Ele é rece-
bido de forma hostil pela família e resolve fi-
car um pouco mais na cidade. Nisso, seu pai, 
um veterano juiz, é acusado pela polícia local 
como responsável pela morte de um homem. 
Mesmo não tendo bom relacionamento com 
o pai, Hank debruça-se sobre o caso. Todavia, 
a possibilidade de condenação aumenta rapi-
damente a cada revelação feita. Uma atuação 
carismática de Downey Jr. e a presença de 
Duvall fazem deste filme um “ousado” dra-
ma familiar. 

SNOOPY & 
CHARLIE BROWN 
– PEANUTS, O 
FILME
DIA: 19/06 
DOMINGO
ELENCO: Noah 
Schnapp, Bill Melen-
dez, Francesca Ca-
paldi, 2015 (EUA), 

88min – Animação (Livre).

Próximo das férias de inverno, a vida de 
Charlie Brown e sua turma sofre uma mu-
dança com a chegada de uma garotinha de 
cabelo vermelho na cidade. Charlie logo se 
encanta pela jovem e tenta lutar contra sua 
timidez e baixa autoestima para falar com ela. 
Ao mesmo tempo, Snoopy encontra uma 
máquina de escrever e começa a imaginar 
uma história pra lá de fantasiosa e heróica. 
A série, conhecida no Brasil como Minduim, 
acompanha as aventuras de Charlie Brown, 
Snoopy e sua turma.

O TIGRE E O 
DRAGÃO 2
DIA: 24/06 
SEXTA-FEIRA
ELENCO:  Michelle 
Yeoh, Donnie Yen, 
Jason Scott Lee, 2016 
(EUA), 100min 
- Ação, Aventura, 
Drama (12 anos).

Este é a continuação do clássico filme de luta 
“O Tigre e o dragão” dirigido por Ang Lee, 
que assim que estreou tornou-se um fenôme-
no inesperado com uma longa carreira de su-
cessos para o cinema chinês. O filme ganhou 
vários prêmios e arrecadou mais de US$ 128 
milhões em 2000. 
Nesta continuação, após vinte anos, os mes-
tres nas artes marciais unem suas forças para 
defender a lendária espada o destino verde 
das mãos do temido Hades Dai.

Dezoito anos após a morte de Li Mu Bai, 
Yu Shu Lien (Michelle Yeoh) é chamada 
para ajudar a proteger a espada do destino. 
Forjada na dinastia Qin e repleta de detalhes 
esverdeados, ela possui a fama de ser a mais 
poderosa espada de sua época e é agora alvo 
de Hades Dai (Jason Scott Lee), um perigo-

ESPECIALISTA 
EM CRISE
DIA: 17/06 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Sandra 
Bullock, Billy Bob 
Thornton, Joaquim 
de Almeida, 2015 
(EUA, Bolívia), 
107min – Comédia 
(12anos).

No filme, Jane Bodine é uma estrategista po-
lítica que tenta se recuperar após um escân-
dalo que manchou seu nome. Sua chance de 
retorno ao trabalho acontece quando recebe a 
proposta de trabalhar na campanha presiden-
cial de Pedro Castillo, na Bolívia. Quando 
chega ao país, ela descobre que seu rival está 
organizando a oposição. Para conseguir o que 
deseja, Jane precisa manipular vários pontos 
de vista e tornar Castillo o homem certo no 
momento certo, mesmo sabendo que ele está 
pronto para trair a todos tão logo se torne 
Presidente.

O QUARTO 
DE JACK
DIA: 18/06 
SÁBADO
ELENCO: Brie Lar-
son, Jacob Tremblay, 
Joan Allen, 2016 
(Canadá, Irlanda), 
118min - Drama, 
Suspense (Livre).

Um sonho sonhado sozinho é um sonho. 
Um sonho sonhado junto é realidade. Basea-
do na obra de Emma Donoghue, este é sem 
dúvidas um dos filmes mais emocionantes 
das últimas temporadas de premiações do ci-
nema mundial. É uma aula de como o amor 
familiar pode vencer as barreiras mais difíceis 
que a vida coloca em nossa direção. Conta 
com uma atuação esplêndida da dupla de 
mãe e filho. Surpreendente.
É uma obra de arte.

Cinema &
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 O sócio Roberto Geyer sur-
preendeu a todos quando decidiu dar 
de presente um barco para o seu neto 
de apenas 3 anos de idade. Até aí, tudo 
bem. O interessante foi que Geyer cons-
truiu sozinho o Dingue Auklet 7’2” 
todo em madeira para o pequeno João 
Pedro seu primeiro neto.
 Geyer sempre foi fascinado por 
carpintaria e por barcos clássicos. Estu-
dou num colégio que tinha carpintaria 
como disciplina, acompanhou seu pai 
na construção do barco Cairu III, quan-
do ainda moravam em Porto Alegre e 
sempre se manteve próximo ao tema 
através de leituras e vídeos na internet.
 Aos 9 anos de idade, Roberto 
ganhou do pai o seu primeiro barco, um 
Pinguim. Depois velejou de Snipe, Star 

e Laser, onde inclusive foi um dos fun-
dadores da classe no Brasil, em 1974. 
Atualmente veleja com o barco de oce-
ano Cairu III, um dos poucos Clássicos 
da vela brasileira.

TATUÍ EM FAMÍLIA!
Vida Vivida &

Muitos dizem 
que depois de 

mais velho, 
todos devem 
escrever um 
livro, mas eu 
prefiro fazer 
um barco.

“

”Roberto Geyer.

  “O Tatuí é o primeiro barco 
da 5ª geração de velejadores na família, 
que começou com meu avô Leopoldo 
Geyer em 1909”, ressalta o sócio. Leo-
poldo Geyer foi um dos fundadores da 
EDN no ICRJ, possui uma regata em 
sua homenagem no clube e também 
participou da fundação de três clubes 
náuticos no Sul do país: Veleiros do 
Sul, Iate Clube Guaíba e o Clube dos 
Jangadeiros.
 Com a intenção de introduzir 
o neto na vela e deixar um legado para 
a família, Roberto começou a cons-
truir o Dingue em janeiro deste ano. 
Após 250 horas de trabalho, durante 
3 meses, e algumas adaptações para fa-
cilitar a navegação para uma criança, o 
barco ficou pronto. No dia 24 de abril, 
ele reuniu toda a família no cais do 
Iate Clube e colocou o barco na água 
ao lado de seu neto, num momento 
muito emocionante.
 Pessoas de várias partes do 
Brasil entraram em contato com Geyer 
para elogiar o projeto e pedir auxílio 
para repetirem a mesma façanha. “Não 
esperava que esta iniciativa tão natural 
de presentear meu neto fosse tomar a 
proporção que tomou. O diferencial 
deste barco é que ele possui uma his-
tória que envolve afeto e muito amor”, 
conclui.
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1-TIBUM!!!
Gabriela Zimmer de 
Paula Freitas se diverte 
com um belo salto na 
Colônia de Férias do 
ICRJ

2-BEIJO DE 
AGRADECIMENTO
Raul Paiva (Foca) 
agradece a Walter 
Seixas, antigo caçador, 
com um beijo após 
ganhar um arbalete em 
sorteio. 

3-PROTEGENDO 
DO SOL
Victor Belucco passa 
protetor labial em seu 
pai, Rodrigo Belucco, 
antes de irem para o 
cais. 

4-HOMENAGEM
Vicente Arruda discur-
sa em homenagem a 
Otávio Reis, pescador 
mais antigo em ativida-
de, enquanto Antônio 
Lobato aplaude com 
admiração.

5-PESCARIA RELAX
Ana Beatriz relaxa 
enquanto aguarda seu 
peixe morder a isca. 

6-NA PONTA 
DOS PÉS
Vera Ruiz ensaia passos 
de balé durante etapa 
da pesca de cais. 

7-DUELO NA 
SINUCA
Maria Leiva Miran-
da Zanelli prepara 
sua tacada enquanto 
sua adversária Edna 
Nogueira Monteiro de 
Brito a observa.

1

3

4 5

6 7

2

Gente &
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 Pensando em melhor atendê-
-los e proporcionar um momento 
mais romântico aos casais, o jantar 
especial de Dia dos Namorados no 
ICRJ acontecerá em duas datas: na 
sexta (10/06) e no sábado (11/06). 
 Cada casal terá direito a um 
brinde especial para celebrar o amor 
por conta do Restaurante. As reservas 
já podem ser feitas no escritório do 
restaurante através do telefone 3223-
7200 ramal 2148 ou diretamente 
com os maitres no Salão Star. O valor 
é de R$ 110,00 por pessoa. Confira 
abaixo o menu completo.

DIA
DOS 
NAMORADOS

Restaurante &

Hours d`oeuvre 
Bandeja de Canapés

Entrada
Carpaccio de Atum Defumado com Molho 
de Geléia de Cebola Caramelada ou Brus-
cheta de Mozzarela Nera com Tomatinhos 

Frescos

Pratos
 Tournedor de Mignon com Molho de Porto 

e Tâmaras e Batata Gratin ou 
Fetuccine Manjericão e Shitake

Sobremesa 
Rabanadinhas de Brioche com chantilly de 

Laranja

MENU

FONDUE
As noites de inverno no Iate Clube tra-
zem novos sabores a serem degustados. 
Aos finais de semana, a partir do dia 
24 de junho, teremos um “Festival de 
Fondue” disponível apenas no cardápio 
da Varanda. O serviço será oferecido 
até dia 24 de julho, somente à noite 
para quem quiser se aquecer com uma 
comidinha gostosa e típica da estação. 
Seguem abaixo as opções:

FESTIVAIS 
DE 

INVERNO

LAGOSTA
Para fechar o mês em grande estilo, a 
chef Lorena programou um Festival de 
Lagostas no dia 30, quinta-feira, no Sa-
lão Star. O serviço especial de buffet ini-
ciará às 20h com as mais deliciosas va-
riações de receitas tendo a lagosta como 
protagonista. O valor é de R$ 120,00 
por pessoa.

FONDUE DE CARNE: 
Filet mignon em tiras com a panela 
com óleo. Acompanha molho aioli, 

molho barbecue e molho 
mango chutney e batata rostie.

Valor: R$ 85,00 (serve duas pessoas).

FONDUE DE QUEIJO: 
Fondue de queijo gruyére ao vinho 
branco. Acompanha cesta de pães 

e batata rostie.
Valor: R$ 65,00 (serve duas pessoas).Aula de Gastronomia

 Para curtir o friozinho com 
uma boa comida, a chef Lorena vai 
ensinar receitas práticas e deliciosas 
na próxima aula de Gastronomia 
com o tema “Menu para o Inverno”. 
A aula será no dia 23 de junho às 
19h no salão 470 e o investimento 
é de R$ 60,00. Corra para garantir 
sua presença, pois são poucas vagas!

Entrada
Brie com Geléia na Massa Folhada

Prato
Magret de Canard com Figo Recheado de 
Queijo de Cabra com Parma e Molho de 

Pistache

Sobremesa
Rabanadinhas de Brioche com Chantilly 

de Laranja
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Traga 1kg de alimento não perecível 
para ajudar uma instituição de caridade. 


