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“Prezados
sócios do  ICRJ,

 Chegou o dia 31 de março de 
2014, fi ndando o prazo de minha Co-
modoria. 
 Desde o dia 01 de abril de 2010, 
abdiquei de meus afazeres pessoais e 
aproveitando minha aposentadoria, de-
diquei horário integral de trabalho ao 
Iate Clube.
 Esse esforço foi para retribuir 
os cinquenta e cinco anos de freqüência 
quase diária no Clube, onde fi z amigos, 
criei meus dois fi lhos e agora meus qua-
tro netos.
 Dei o melhor de mim e penso 
que fi z um trabalho correto, moderni-
zando a administração, cuidando da in-
frestrutura, implantando procedimentos 
administrativos, recuperando a contabi-
lidade, melhorando os controles, crian-
do a auditoria interna, e atualizando os 
orçamentos e o acompanhamento de sua 
execução. Hoje o Clube é administrado 
como se fosse uma empresa. Os balan-
cetes são encaminhados para o Conselho 
Fiscal no prazo máximo de quinze dias 
após o fechamento do mês.
 Fizemos muitos investimentos e 
hoje temos um Clube mais bem estrutu-
rado sob todos os aspectos. 
 Mantivemos uma taxa de ad-
ministração praticamente inalterada de 
julho de 2010 quando a reduzimos, até 
julho de 2012, quando houve um ajuste 
de taxa, e não fosse o incrível aumento 
da tarifa de água em abril de 2013, estes 
valores teriam sido mantidos em termos 
reais até o último dia de nosso mandato.
 Tivemos percalços nesta cami-
nhada, principalmente porque fi zemos 
cumprir o Estatuto, os Regimentos e as 
resoluções do Conselho Deliberativo e 

das Comodorias anteriores, que muitas 
vezes foram implantadas timidamente, 
ou não o foram. 
 Nosso relacionamento com a 
primeira mesa do Conselho, por mim 
indicada, passou a ser tumultuada desde 
o episódio da distribuição da conta do 
IPTU de acordo com o espaço ocupado 
por cada sócio. Depois de ter sido apro-
vada a proposta pelo plenário do Conse-
lho, o tema retornou ao plenário e por 
infl uência da mesa diretora, foi modifi ca-
da e o IPTU de 2011 foi pago sem pre-
visão orçamentária por todos os sócios. 
Outros fatos ocorreram, principalmente 
com relação à reforma dos Regimentos, 
mas que aqui não vou mencionar, por-
que já foram solucionados, que fez aze-
dar ainda mais o relacionamento Como-
doria – Mesa do Conselho.
 Em 2012, fomos reconduzidos 
à Comodoria, mais uma vez com uma 
maioria de conselheiros muito aperta-
da. Em março de 2013, foi negado um 
reajuste de 8% na taxa de manutenção 
que permitiria manter as atividades do 
Clube até o fi nal do mandato. Logo em 
seguida o plenário do Conselho não au-
torizou uma cota extra específi ca para o 
pagamento da conta de água, nos obri-
gando a recorrer a bancos para manter o 
Clube funcionando. Em nova reunião, 
nos permitiram cobrar esta cota extra, 
porém exigiram um corte muito grande 
nas atividades do Clube, prejudicando 
sensivelmente os sócios. Finalmente em 
novembro permitiram em uma reunião 
super tumultuada um ajuste de taxa, 
incorporando o valor da conta de água. 
Entramos com uma ação na justiça para 
a revisão destes valores, que estamos de-

positando mensalmente em juízo, mas 
sem previsão de prazo para o término 
da causa. Estes valores hoje ultrapassam    
R$ 2,8 milhões.
 De qualquer forma, através de 
corte de despesas mesmo voltando a 
oferecer todos os serviços do Clube, e 
receitas extraordinárias obtidas princi-
palmente através de taxas de transferên-
cia de títulos e eventos, conseguimos re-
cuperar o caixa para fazer frente a todas 
as despesas programadas, e cumprir com 
a nossa programação. Devemos fechar o 
mês com disponibilidades de cerca de R$ 
1,5 milhão, porque no dia 10 de março 
após três anos de trabalho, recuperamos 
o ICMS pago junto à conta de luz, no va-
lor líquido de R$ 850 mil, e houve gran-
de número de transferência de títulos.
 O resultado econômico fi cará 
próximo de R$ 3,0 milhões, representa-
do pelo caixa e investimentos executados 
no ano fi scal, que se encerra junto com 
esta Comodoria. E a próxima começará 
com bastante folga.
 Agradeço aos sócios o apoio que 
me deram, e passarei mais quatro anos 
como conselheiro. Como agora sou um 
bom conhecedor da administração do 
Clube, poderei ajudar muito os sócios 
e a nova comodoria nas minhas novas 
funções. Deixo vários projetos prontos e 
pagos para a apreciação do conselho.

Atenciosamente,

Luiz Carlos Barroso Simão
COMODORO

Atenciosamente,

Luiz Carlos Barroso Simão
COMODORO

Eleições 2014
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 No dia 12 de março, o Clube teve uma grande movimentação de sócios devido às eleições para compor o quadro do 
Conselho Deliberativo no período de 2014-2018. 
 A organização funcionou perfeitamente, com a votação eletrônica e disponibilização de vinte cabines no Salão Marlin 
Azul. Esta estrutura deu maior conforto ao sócio e não gerou grandes filas. 
 Muita campanha eleitoral, santinhos e brindes lotaram o estacionamento, o hall embaixo do Salão Nobre e a Varanda 
do restaurante. Finalizamos a votação com 1.174 sócios votantes. 
 Confira na sequência alguns cliques feitos neste dia e a listagem completa dos conselheiros eleitos nas próximas páginas.

Eleições 2014
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8 vela
 No segundo final de semana de 
março, os velejadores comemoraram os 
94 anos do ICRJ na tradicional Regata de 
Aniversário. No sábado dia 8, a Classe Mo-
notipo entrou no mar para iniciar os tra-
balhos com 64 barcos na raia e mais de 80 
velejadores.
 A competição aconteceu com o 
céu carregado de nuvens e sob chuva, na 
maioria do tempo. Contudo, o tempo fe-
chado não impediu que os velejadores dis-
putassem uma excelente regata barla-sota 
com ventos médios de sudeste. 
 Já no domingo dia 9, foi a vez dos 
barcos de oceano competirem nas Classes: 
ORC, IRC E BRA RGS. Com 34 barcos 
na raia e mais de 100 velejadores na água, a 
regata foi disputada com boas condições de 
vento e tempo bom. 
 A definição pelo percurso alterna-
tivo foi feita nos últimos instantes antes de 
começar a competição. A largada foi na Es-
cola Naval, com montagem na Ilha do Pai 
e montagem de bóia em águas seguras, em 
Copacabana. No trajeto de volta, foi mon-
tada uma bóia inflável nas proximidades 
da Escola Naval, chegando à Ilha da laje, 
somando 14 milhas náuticas velejadas. 
 No final de cada dia foi realizada 
a cerimônia de premiação em baixo da va-
randa do Salão Nobre com canoa de cerve-
ja e pizza do Convés e para os participantes.
 Todos os resultados estão disponí-
veis no site do Clube. Abaixo, seguem os 
barcos premiados da Classe Oceano:

94anos
de regatasde regatas

Luiz Felipe Caneppa e Marco Flavio Fonseca, vencedores no Snipe.

V8 Nitro, campeão nas classes ORC e IRC Maestrale, segundo colocado nas classes ORC e IRC
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 No dia 15 de março, foi dada 
a largada na Regata Buenos Aires – 
Rio 2014, com 28 barcos inscritos. 
Nesta edição, tivemos a participação 
de um único brasileiro na competição.  
Representando o ICRJ com a embar-
cação Viva, o sócio Pedro Paulo Couto 
teve problemas técnicos durante o per-
curso e abandonou a regata.
 Na classificação geral, a equi-
pe vencedora foi a “Maria Maria” de 
Cuba, o título de fita azul da regata 
ficou para a equipe “Fuga” do Yacht 
Club Argentino e na categoria Velei-
ros Clássicos venceu a equipe “Joan-
ne” também do YCA. As embarcações 
foram chegando ao longo da semana 
anterior ao evento de encerramento. 
O último barco classificado chegou na 
tarde do dia 28 de fevereiro, véspera da 
premiação.
 A cerimônia de premiação foi 
realizada na Pérgula da Piscina no sá-
bado de carnaval, dia primeiro de mar-
ço. Além dos velejadores, também esti-
veram presentes o Comodoro do YCA 
Ricardo A. Galarce, o Comandante 
Ilques Barbosa Júnior do 1º Distrito 
Naval e a Comodoria do ICRJ. 

Cuba lEva a taça 
dos hErmanos

vela

VELA - ABRIL 2014

Data Regata Classes
5 e 6 Copa Outono ICRJ (2ª etapa Copa ICRJ) Monotipos

18 a 21 Campeonato Estadual Dingue

26 e 27 Copa Master Laser e Finn

Equipe Maria Maria, campeã da Regata Buenos Aires - Rio.

Luiz Carlos Barroso Simão, Comandante Ilques Barbosa Júnior da Marinha do Brasil, Comodoro YCA - 
Ricardo A. Galarce, Andreas Wengert, Secretário Honorário do YCA - Juan V. Tedín, Adalberto Casaes 

e Contra-Almirante Antonio Carlos Soares Guerreiro, da Escola Naval.
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 Fechando a temporada 2013/14, o Torneio de Encerramento foi rea-
lizado no dia 15 de fevereiro com boas condições de mar e vento no início do 
dia. A competição contou com a participação de dez barcos e com o recorde 
da temporada, a captura de um peixe albacora de 19.600kg pelo comandante 
da equipe Três Marias, Octavio Bularmaqui Reis. Outros exemplares captura-
dos foram atum e bonito-oceânico. No geral tivemos um número reduzido de 
peixes capturados, devido ao período migratório. 
 No pódio, mais uma vez a equipe Binoca do Comandante Leonardo 
Bochner levou o título de campeã. Completando assim, o seu terceiro título 
em 2014 – os outros foram no Torneio de Peixes de Bico e no Cabo Frio Mar-
lin Invitational. Em segundo lugar ficou a equipe Três Marias do Comandante 
Octavio Reis, seguida pela equipe Ponta Negra do Comandante José Vasco.
 Para finalizar o dia, os participantes se reuniram na parte superior do 
Convés, onde puderam confraternizar degustando o Buffet de crepes monta-
do lá neste verão e receberam alguns prêmios da etapa.

Torneio de  
Encerramento

Décio Ferreira entrega o prêmio para a equipe Ponta Negra: 
Evandro Soares, Mario Picozzi e Fernando Pedroza.

Comandante da Binoca, Leonardo Bochner, entrega prêmio para 
a equipe Três Marias: Octavio Bularmaqui, Comandante Octavio 

Reis, Marcos Carvalho e Eduardo Guimarães.
Diretor da Pesca Luiz Carlos Bulhões entrega prêmio para Pedro Bertrand, Comandante 

Leonardo Bochner, Eliseu Soares Neto e Fernando Almeida Neto, da Equipe Binoca.

Albacora de 19.600kg , recorde da temporada.
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Encerramento
pesca

 Na tarde do dia 16 de feve-
reiro, os sócios deixaram os anzóis de 
lado para aproveitar a feijoada ofere-
cida pela gerência de Pesca no Salão 
Marlin Azul, fechando a temporada 
de pesca 2013/14 com muito sucesso.
 Durante o evento foram en-
tregues os prêmios das etapas dos tor-
neios de Peixe de Bico, Oceano, Mar-
lin Rio e Marlin Cabo Frio onde os 
sócios vencedores colheram os louros 
da vitória. 
 A festa teve grande partici-
pação dos sócios, que aproveitaram 
o momento de confraternização com 
amigos e familiares. 
 Ainda tivemos a participação 
dos candidatos à Comodoria das elei-
ções deste biênio discursando e entre-
gando alguns prêmios.

Prêmios com Feijoada

PESCA
na Costa rica

 De 6 a 11 de abril o Tor-
neio Offshore World Cham-
pionship 2014, que neste ano 
celebra sua 15ª edição, será 
realizado na Costa Rica com 
participação de 64 equipes 
inscritas. Dentre elas, quatro 
são representantes do ICRJ.

Equipe Binoca (Campeã do Torneio de Peixes de Bico)
Comandante: Leonardo Bochner

Equipe Tarpon (Campeã do 20º Torneio Cabo Frio Marlin Invitational)
Comandante: Vicente Luiz Arruda

Equipe Jenny (Campeã do Torneio Marlin Rio)
Comandante: Victor Adler

Equipe Release (Campeã do Torneio Open 25’)
Comandante: Alberto Quintaes

Boa sorte aos nossos pescadores!Veja a relação ao lado:
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Fixa
ProGramaçÃo

Abril

17 Cine Cult - “A bonequinha de luxo” - (DVD) 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h.

CINEMA -  Todas as quartas, sextas e sábados às 19h30 
e domingos às 17h,  Centro Cultural Gabriel Villela.
DISCO LASER - Todo último domingo do mês, às 17h.
AULA DE BALLET - Todas as terças e quintas-feiras.
Das 17h30 às 18h30 no Centro Cultural Gabriel Villela. 
TEATRO MUSICAL - Todas as terças e quintas-feiras.
Das 18h30 às 19h30, no Centro Cultural Gabriel Villela. 
PIANISTA PAULO MIDOSI - Todas as quintas-feiras às 19h, 
no Bar Temático.
PIANISTA ARTHUR RICARDO BARREIROS CRUZ 
E SAXOFONISTA CARLOS ALBERTO DE MOURA - Todas 
as quartas-feiras, das 19h às 23h, no Salão Ponto de Encontro.
KARAOKÊ DANÇANTE com o Trio Paulo Sá – 
Todas as sextas-feiras, das 20h às 24h, no Salão 470. 
BAILA COMIGO – Todas as terças-feiras, das 19h30 às 23h, no 
Salão 470. Música ao vivo com o tecladista Paulo Sá e dançarinos.
MÚSICA AO VIVO - com o pianista Artur Barreiros.
Quinzenalmente as sextas-feiras, das 19h às 23h, no Restaurante 
Star. No mês de março as apresentações serão nos dias 14 e 28.
REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 18h, no 
salão Marlin Azul ou 470.
NHOQUE DA FORTUNA - Todo dia 29 de cada mês, sendo de 
terça à domingo,  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.

Palestra Iate com Saúde - CCGV, às 20h. “Alzheimer”   8

RECREAÇÃO INFANTIL

19 Música no Museu - CCGV, às 19h.
Steen Rasmussem Quarteto Dinamarca

24

Beleza Feminina no noBre
 Pelo segundo ano consecutivo, o Iate Clube e a Derma-
ge realizaram uma tarde de relaxamento e beleza para as sócias do 
Clube pela passagem do Dia Internacional da Mulher, comemo-
rado no final de semana anterior, em 8 de março. 
 Com direito a SPA para os pés e para as mãos, quick 
massage e serviço de esmaltação, o evento realizado no Salão No-
bre ainda contou com carrocinha de pipoca e algumas gulosei-
mas para elas. Durante toda a tarde, o evento embelezou aproxi-
madamente cinquenta sócias e convidadas que passaram por lá.
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VELA:
- Fundamental (3 a 4 anos) 
- Iniciação à vela (5 a 7 anos, depois 
de ter passado pelo nível fundamental)
- Optmist (8 a 14 anos)
- Laser/Dingue (A partir de 14 anos)
- 420 (Depois de ter passado pelos níveis de 
Laser/Dingue) 
- Windsurf (A partir de 10 anos) 
- Oceano

NAVEGAÇÃO:
- Arrais Amador 
- Mestre Amador 

- GPS

PISCINA:
- Natação 

(3 a 12 anos) 
- Nado Sincronizado 

(6 a 12 anos)

VAMOS DAR UM 
MERGULHO?
Faça sua inscrição nos cursos de 
mergulho básico e avançado.

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

AULÃO DE YOGA
Dia 26 de abril, sábado, às 11h.

 A Flotilha Zé Carioca, retor-
nou do Campeonato Norte/Nordes-
te da Classe Optimist em Salvador, 
no dia 16 de março com muitas 
conquistas.  O resultado foi exce-
lente para o ICRJ, que teve como 
campeão geral o velejador Gustavo 
Abdulklech e, no feminino, a cam-
peã foi a velejadora Clara Penteado. 
 O campeonato foi uma se-
letiva para os Campeonatos Inter-
nacionais da Classe. Tanto Gustavo, 
quanto Clara garantiram presença 
no Campeonato Mundial de Opti-
mist, no qual apenas os cinco me-
lhores velejadores de cada país parti-
cipam.
 De todas as equipes partici-
pantes, mais uma vez a Flotilha do 
ICRJ foi a melhor flotilha na com-
petição, não somente pelo critério 
de pontuação da classe como tam-
bém em número de classificados.                                                                                                                             

Outras classificações
 Esta competição em Sal-
vador também favoreceu ao Clube 
na classificação para o Campeonato 
Europeu e Norte-americano. 
 Das quatro vagas possíveis, 

os velejadores Iagor Simões e Mar-
co Paulo Schwandt representando 
o ICRJ, conseguiram duas vagas no 
Campeonato Europeu.
 Tivemos ainda três classifica-

dos para o Campeonato Norte-ame-
ricano com os velejadores Rubem 
Neto, Daniela Luz e Lucas Cardoso. 
                        
                          Parabéns a todos! 

Carimbo no passaporte do optimist

Gustavo Abdulklech, Campeaõ Geral e Clara Penteado, Campeã Feminina(3°Geral).

AS INSCRIÇõES PARA OS CURSOS DA EDN CONTINUAM ABERTAS!
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APOSTA MÁXIMA

DIA: 2/4 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Justin Timberlake, Ben Affle-
ck, 2013(EUA), 92min – Suspense 
Ação(14anos).

Richie Furst está atrás do sonho americano. 
Executivo em ascensão em Wall Street, acaba 
perdendo tudo na crise econômica mundial. 
Começa a apostar em jogos de azar pela in-
ternet para pagar a pós-graduação. Um dia 
percebe que foi roubado de um casino onli-
ne, e decide ir até a Costa Rica confrontar o 
magnata Ivan Block, dono do site. Os dois 
acabarão parceiros nos negócios e no luxo, 
até que a sorte os separe. Mais uma grande 
atuação Ben Affleck.

AMOR BANDIDO

DIA: 4/4 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Matthew McConaughey, Reese 
Witherspoon, Tye Sheridan, 2013(EUA), 
120min –Drama(14anos).

Ellis e Neckbone são grandes amigos que de-
cidem desbravar uma ilha que fica no rio pró-
ximo às suas casas. Lá eles encontram Mud, 
um homem foragido que tem vivido em um 
barco preso nos galhos de uma árvore. Apesar 
da desconfiança inicial, os garotos resolvem 
ajudar Mud em seus planos ao saber que ele 
está à espera de Juniper, o grande amor de 
sua vida. “Esse é um dos três grandes sucessos 
atuais de Matthew McConaughey ganhador 
do Oscar com o filme Clube de Compras 
Dallas”.

BLUE JASMINE
(PALESTRANTE)
DIA: 5/4 – SÁBADO
ELENCO: Cate 
Blanchett, Alec Bal-
dwin, Sally Hawkins, 
2013(EUA),98min – Co-
média Dramática.

Jasmine vive na alta sociedade em Nova York 
com um marido rico que de repente perde 
todo seu dinheiro. Sua vida então muda 
completamente quando ele morre e ela é 
obrigada a morar com sua modesta irmã em 
São Francisco. Agora, distante de seu luxuoso 
universo, Jasmine precisará reorganizar toda 
sua vida. (Viva Woody Allen!!!)

GRAVIDADE

DIA: 6/4 - DOMINGO
ELENCO: Sandra Bullock, George Clooney, 
2013(EUA, Inglaterra), 90min -Ficção cien-
tífica.

Matt Kowalskié um astronauta experiente 
que está em missão de conserto ao telescó-
pio Hubble juntamente com a doutora Ryan 
Stone. Ambos são surpreendidos por uma 
chuva de destroços decorrente da destruição 
de um satélite por um míssil russo, que faz 
com que eles sejam jogados no espaço side-
ral. Sem qualquer apoio da base terrestre da 
NASA, eles precisam encontrar um meio de 
sobreviver em um ambiente completamente 
inóspito para a vida humana. Ganhador de 
cinco Oscar.

SERIADO 
“A VIDA DE JOHANN 
SEBASTIAN BACH”
DIA: 9/4 
QUARTA-FEIRA

Festejando o nascimen-
to do artista em março, 
apresentamos a série “JO-
HANN SEBASTIAN 

BACH – O MESTRE DA MÚSICA”. Uma 
monumental minissérie alemã sobre vida e 
obra de um dos maiores músicos e compo-
sitores de todos os tempos.  O Cine Iate traz 
a série em sua versão integral com quase seis 
horas de projeção divididos em três partes 
que serão exibidas neste mês. Acompanhe 
a brilhante trajetória de Bach, suas relações 

com outros músicos da época, seus amores 
e sobretudo, o processo de criação de várias 
de suas obras-primas, tais como: “Concertos 
de Brandemburgo”, “Cantata dos Campone-
ses”, “A Arte da Fuga” e “A Oferenda Musi-
cal”.

EU, ANNA

DIA: 11/4 –SEXTA-FEIRA
ELENCO: Charlotte Rampling, Gabriel 
Byrne, 2011(França, Inglaterra), 93min – 
Drama Suspense(14anos). 

Anna é divorciada, de meia idade, mora com 
a filha e neta e trabalha como vendedora. 
Nas horas vagas frequenta encontros para 
solteiros. Ao sair de um edifício, Anna cruza 
com o detetive Reid que lá estava examinan-
do um crime. O policial fica intrigado com 
o comportamento de Anna e passa vigiá-la. 
Aos poucos a história ganha flashbacks que 
mostrarão se ela é culpada ou não.

GARE DU NORD

DIA: 12/4 - SÁBADO
ELENCO: Nicole Garcia, François Da-
miens, 2013(França), 119min – Comédia 
Dramática.

Gare du Nord, Paris. Uma estação em que as 
vidas se cruzam, os caminhos seguem e tudo 
pode acontecer. As vidas de Ismaël, Mathil-
de, Sacha e Joan se cruzam em meio ao fluxo 
de pessoas que chegam e vão. Aos poucos, 
eles se apaixonam e descobrem novas formas 
de ver a vida. Ótimo filme.

ROTA DE FUGA

DIA: 13/4 - DOMINGO
ELENCO: Sylvester Stallone, Arnold 
Schwarzenegger, Jim Caviezel , 2013(EUA), 
116min – Suspense Ação(14anos).

Ray Breslin, uma autoridade em segurança 

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA - ABRIL
Quartas, sextas e sábados às 19h30. Domingo às 17h.
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tor Hasnat Khan. Diana logo fica encantada 
pelo fato dele não a tratar como uma prince-
sa, apesar de saber quem ela é. Não demora 
muito para que iniciem um relacionamento, 
mantido às escondidas devido ao desejo de 
Hasnat em ter uma vida reservada.

VIDEO LASER
AN EVENING WITH KIRI TE KANAWA 

DIA: 27/4 – DOMINGO

Kiri Te Kanawa é uma aclamada soprano lí-
rica neozelandesa. Seu repertório é particu-
larmente dedicado às obras de Mozart, Ri-
chard Strauss, Verdi, Handel e Puccini. Neste 
disco, além de várias áreas desses autores ela 
canta lindamente My fair Lady.

A FAMÍLIA

DIA: 30/4 – QUARTA-
-FEIRA
ELENCO: Robert De 
Niro, Michelle Pfei-
ffer, Tommy Lee Jones, 
2013(EUA, França), 
112min – Comédia 
Ação(16anos).

Após entrar para o programa de proteção à 
testemunha, uma família americana ligada à 
máfia é transferida para a França. De início 
eles se adaptam à nova vida, mas aos poucos 
os velhos hábitos da máfia voltam à tona e 
eles passam a resolver os problemas que sur-
gem ao seu modo particular. Robert De Niro 
reencontra o tom perfeito da sátira no papel 
do mafioso nova-iorquino, Giovane Monzo-
ne, o delator.

de cadeias é capaz de analisar e escapar de di-
versas prisões de segurança máxima do país.  
Breslin é encarcerado na prisão mais segura 
do mundo para testar sua segurança.  Ele terá 
que usar toda sua habilidade para escapar e 
contará com a ajuda de um detento. Por mui-
to tempo, provavelmente para sempre. Fil-
me de ação assim nos faz pensar nesses dois 
grandes e únicos atores de cinema Sylvester 
Stallone e Arnold Schwarzenegger.

SERIADO 
“A VIDA DE JOHANN SEBASTIAN 
BACH”
DIA: 16/4 - QUARTA-FEIRA

CINE CULT
DIA: 17/04 – QUINTA-FEIRA
BONEQUINHA DE LUXO
(A PEDIDOS)

UM FINAL DE SEMA-
NA EM HYDE PARK

DIA: 18/4 – SEXTA-
-FEIRA
ELENCO: Bill Murray, 
Laura Linney, Olivia 
Colman, 2013(Inglater-
ra), 95min – Romance 
Dramático.

A história do relacionamento amoroso entre 
o presidente dos EUA, Franklin Delano Roo-
sevelt, e sua prima distante Margaret Stuck-
ley – que acontece em um final de semana de 
1939, justamente quando o Rei e a Rainha 
da Grã-Bretanha visitam o país pela primeira 
vez na história, em missão oficial para pedir 
apoio aos americanos contra as forças nazis-
tas na iminente Segunda Guerra Mundial.

ADORÁVEL PROFESSOR

DIA: 20/4 - DOMINGO
ELENCO: Richard Dreyfuss, GlenneHe-
adly, Jay Thomas, 1995(EUA), 140min – 
Drama Musical.

Em 1964 um músico decide começar a le-
cionar, para ganhar mais dinheiro e assim 
dedicar seu tempo compondo uma sinfonia. 

cinema
Seus alunos não se interessam por música e 
as coisas se complicam ainda mais quando 
sua mulher dá luz a um filho, que descobri-
rão mais tarde ser surdo. Para poder financiar 
os estudos especiais e o tratamento do filho, 
ele se envolve cada vez mais com a escola, 
deixando de lado seu sonho de tornar-se um 
compositor. No fim da vida uma grande de-
cepção o aguarda. Richard Dreyfuss está ex-
cepcional nesse papel e este é um filme que 
nos leva a pensar...

SERIADO 
“A VIDA DE JOHANN SEBASTIAN 
BACH”
DIA: 23/4 - QUARTA-FEIRA

CLOSER – PERTO DEMAIS

DIA: 25/4 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Julia Roberts, Jude Law, Natalie 
Portman, 2005(EUA), 104min – Drama 
Romance(16anos).

O filme narra uma inteligente, romântica e 
muito perigosa história de amor sobre en-
contros inesperados, atrações instantâneas e 
traições casuais. Baseado na peça teatral de 
sucesso “Closer” de Patrick Marber, conta a 
história de quatro jovens estranhos e desespe-
rados que tem uma única coisa em comum: 
eles mesmos. O que poderia ser mais um fil-
me sobre relacionamentos amorosos, torna-
-se muito mais do que isso ao aprofundar nas 
entranhas de cada personagem.

DIANA

DIA: 26/4 – SÁBADO
ELENCO: Naomi 
Watts, Naveen An-
drews, Geraldine James, 
2013(Inglaterra, França , 
Bélgica), 113min – Dra-
ma biográfico(12anos).

Prestes a se divorciar de Charles, a princesa 
Diana divide seu tempo entre a solidão da 
vida no palácio em que vive e os compro-
missos que possui com diversas entidades be-
neficentes. Um dia, ao saber que um amigo 
foi operado às pressas, ela vai até o hospital 
em que está internado e lá conhece o dou-
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 Aproveitando que estamos no 
mês da Páscoa, que tal variar um pou-
co do tradicional ovo de chocolate e 
convidar a família para preparar uma 
Colomba Pascal? 
 Muitas histórias estão ligadas 
aos símbolos da Páscoa, entre elas, a 
Colomba Pascal. Ela teria sido cria-
da ao norte da Itália, em Lombardia, 
vilarejo de Pavia, quando houve uma 
invasão local do exército de Albuíno, o 
rei dos Lombardos. 

Colomba Pascal
Ingredientes:
• 45g de fermento fresco ou 
• 1 e ½ colher (sopa) de fermento seco 
• ½ xícara (chá) de açúcar 
• 4 colheres (sopa) de margarina sem sal 
• 2 ovos 
• 800g farinha de trigo  (aproximada-
mente) 
• 2 gemas 
• Raspas de laranja 
• 200ml de leite 
• 2 colheres (sobremesa) de essência 
para panetone 
• 250g de frutas cristalizadas ou gotas 
de chocolate 
• 250g de uvas passas (se você quiser 
diversificar) 
• 1 colher (sobremesa) de emulsificante 
para pães 

Cobertura: 
• ½ xícara (chá) de açúcar 
• ½ xícara (chá) açúcar impalpável 
• ½ xícara (chá) de castanha de caju 
• 2 claras 
• Essência de amêndoa ou nozes 

 Um confeiteiro do local resol-
veu preparar um presente para o inva-
sor. Criou um bolo diferente, prepa-
rado com ricos ingredientes e assado 
no formato da pomba da paz. Quando 
recebeu o presente, o invasor ficou en-
cantado com o sabor do bolo e decidiu 
poupar o vilarejo do ataque. O bolo 
simboliza a vinda do Espírito Santo.
 Segue uma receita tradicional, 
para ser feita em casa, com toda a fa-
mília em volta de uma farta mesa:

MODO DE PREPARO: 

1. Misture o fermento seco com uma parte da farinha e reserve. 
2. Junte todos os ingredientes um por vez, sove delicadamente para homogeneizar os ingredientes até 
soltar das mãos.
3. A massa fica macia.
4. Faça bolas e coloque em formas próprias para Colomba e deixe dobrar de volume.
5. Essa massa é mais demorada.
6. Misture os ingredientes da cobertura e regue toda a superfície da Colomba. 
7. Jogue amêndoas em lasca por cima e leve para assar em forno moderado por aproximadamente 50 
minutos ou até ficar dourada e firme.
8. Retire do forno, deixe esfriar e jogue açúcar de confeiteiro em cima.

boa PásCoa a todos!!!!
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nova 
roupagem
 no início de março, o sa-
lão do restaurante recebeu um 
novo estofamento e uma nova for-
ração nos assentos de canto das 
mesas para maior conforto dos 
associados. além disso, a nova es-
tampa trouxe mais cor e leveza ao 
ambiente, tornando o momento 
da refeição mais acolhedor.

iate news

 O sucesso da primeira edição realizada em outu-
bro de 2013 se repetiu na 2ª Clínica de Tênis do ICRJ. 
Evento organizado pelo assessor de Tênis do Clube, o 
sócio Julius Haupt Buchenro no último dia 29 de março 
reuniu um grupo de sócios de várias idades interessados 
no desenvolvimento e aprimoramento das técnicas do 
esporte.
 Com a mesma parceria da primeira edição, a 
Clínica foi ministrada pela equipe de professores de tênis 
da concessionária que promove as aulas de tênis do clube, 
liderada pelo Prof. Ivan Gentil.
 Esta série de eventos visa não só a divulgação do 
esporte no ICRJ, mas também uma oportunidade para os 
sócios interessados na prática do esporte. Tivemos ofi cinas 
com várias atividades de treinamento, aperfeiçoamento 
de técnicas, ensino de diferentes golpes e aprendizado de 
estratégias de jogo.

Clínica 
de tênis2ª

 Na tarde do dia 7 de março, após uma cerimônia no Comando do 1º 
Distrito Naval, o Ministro da Defesa Celso Amorim e sua esposa Ana Maria 
Amorim foram recepcionados no Cais da Bandeira por Luiz Carlos Simão e 
Eduardo Ballesteros além do Comandante Lira, da Marinha do Brasil. O casal 
aproveitou a visita para almoçar no restaurante do Clube como convidados do 
então Comodoro e do Vice-Comodoro.

MINISTRO DA DEFESA
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