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 É com esse pensamento que os novos integrantes 
da Comodoria assumem a administração do Clube. Nas 
páginas deste boletim, nós registramos momentos da pos-
se e do coquetel de boas-vindas realizado no Salão Nobre. 
Também incluímos as nomeações de Diretores e Assessores 
para que cada sócio possa saber quem são e parabenizá-los 
pela honra de assumir tal posto.
 Nos esportes, você encontrará informações do Tor-
neio de Aniversário do ICRJ – Troféu Ian Solberg e o ca-
lendário da Pesca Costeira que começa neste mês e prome-
te bombar o cais do Clube. Além disso, temos muito que 
festejar com a equipe Jenny, que fez história no Torneio 
Mundial de Pesca na Costa Rica com o inédito 2º lugar na 
classificação geral.
 Já na Vela, tivemos as regatas Darke de Mattos, que 
completou a sua septuagésima edição com muita festa e a 
regata Carlos Alberto de Brito. No Optimist, a garotada do 
Clube “mandou bem” e garantiu excelentes colocações.
 Agora, prendam a respiração: O Nado Sincroniza-
do traz algumas novidades muito bacanas para a formação 
de turma de alto desempenho, já de olho nas Olimpíadas 
de Tókio 2020. 
 Saindo da água e entrando em quadra, tivemos o 
sucesso da 2ª Clínica de Tênis no final de março. Mais uma 
vez, os sócios puderam aprimorar suas técnicas e relaxar 
entre amigos numa tarde de muitos aces.
 Em homenagem às mamães, a chef Lorena prepa-
rou um menu especialmente voltado para o Dia das Mães. 
Aproveite a oportunidade e reúna a família toda no Clube 
para um dia de comemorações voltados para a pessoa que 
nos deu a vida.
 Na parte social, mostraremos como foi a semana 
de comemorações dos 94 anos do ICRJ no final de março 
com uma variedade musical de dar gosto.
 No final do mês tire do armário a calça boca de 
sino, a brilhantina e a polaina para se esbaldar na festa 
Flashback no Salão Marlin Azul. Os grandes sucessos dos 
anos 70 e 80 vão agitar a pista totalmente decorada neste 
clima. 
 Do pop para o clássico, o Música no Museu com-
pleta dois anos de parceria com o Iate Clube. Para come-
morar, o projeto Rio Harp Festival programou duas apre-
sentações para prestigiar os sócios e convidados.

Aproveite a leitura!

Vestindo a camisa do Clube! NOMEAÇÕES DE DIRETORES E ASSESSORES
BIÊNIO:   2014 / 2016

01. JOÃO BATISTA P. CURSINO DE MOURA 
      Diretor Financeiro   

02. MARCIO LUIZ DONNICI
      Diretor Jurídico

03. LIEGE SOARES DE MELO
      Diretor Secretário

04. FERNANDO JOSÉ DE SOUZA ALMEIDA
      Diretor Adjunto da Subsede de Cabo Frio

05. ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO
      Diretor Adjunto da Subsede de Angra dos Reis

06. RICARDO BAGGIO DE CARVALHO                        
      Diretor da Escola de Desportos Náuticos

07. FERNANDO ATHAYDE VELOSO MADUREIRA
      Diretor de Vela

08. JOSÉ EDUARDO SALES MARCOLINI
      Diretor de Radiocomunicação

09. LIÉGE SOARES DE MELO
      Diretor de Recursos Humanos

10. LUIZ SERGIO C. FERREIRA FRANÇA
      Assessor da Comodoria para assuntos de carteado

11.ARMANDO FILARDI
     ARMANDO SILVA SERRA
     ERICH BAUMEIER FILHO
     JOSÉ EDUARDO SALES MARCOLINI
     Membros da Comissão de Segurança

12. ERICH BAUMEIER FILHO
      Assessor da Diretoria de Administração Náutica

13. JOSÉ ROBERTO BRAILE
      Assessor de Divulgação e Acervo Cultural

14. ROBERTO RAMOS ZARUR 
      Assessor da Comodoria para assuntos de Bilhar e Gamão

15. CLAUDIO ÉRICO GOMMA 
      Diretor de Compras

(Atualizado em 11/04/2014)

Editorial
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 A posse dos eleitos aconte-
ceu no dia primeiro de abril em 
cerimônia solene no Centro Cul-
tural do Clube. A nova formação 
da mesa diretora do Conselho 
Deliberativo conduziu o evento 
e apresentou os novos integrantes 
da Comodoria que irá adminis-
trar o clube pelos próximos dois 
anos.
 O Comodoro Paulo Fa-
biano Ferreira, o Vice-Comodoro 
Dioclecio Dantas de Araujo 
Filho e o Contra-Comodoro Hé-
lio Lyra de Aquino Junior assina-
ram o livro de registro oficializan-
do o início do mandato. 
 O momento mais espera-
do da noite foi realizado após as 
assinaturas, com a passagem do 
timão do Clube do ex-Comodoro 
Luiz Carlos Barroso Simão para o 
atual Comodoro Paulo Fabiano, 
que o recebeu com grande entu-
siasmo.
 Em seguida, todos se di-
rigiram para o coquetel de boas-
-vindas no Salão Nobre, onde a 
conquista do Movimento Novos 
Rumos foi celebrada com os de-
mais sócios do Clube, que fizeram 
questão de prestigiar o momento.

NOVOS
RUMOS
NOVOS
RUMOS

O Vice-Comodoro Dioclecio Dantas de Araujo, Comodoro Paulo Fabiano Ferreira Filho 
e o Contra-Comodoro Hélio Lyra de Aquino Junior

Coquetel de boas-vindas no Salão Nobre
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Carlos Alberto

vela

 A tradicional regata que leva o nome do ex-Como-
doro Carlos Alberto de Brito foi realizada no dia 29 de mar-
ço com a participação de 32 barcos na água. A novidade des-
te ano ficou pela inclusão da categoria Star na competição.
 Historicamente, esta regata era destinada exclu-
sivamente a classe Ranger 22, da qual Carlos de Brito era 
patrono. Mas com o passar dos anos, outras classes como 
HPE e J/24 foram admitidas, o que abrilhantou ainda mais 
a disputa.
 O percurso teve largada e chegada próximo ao Mor-
ro da Viúva com bóia montada no Posto 6 da praia de Co-
pacabana, que garante ao primeiro barco que passa por lá 
um troféu especial.
 No pódio da classe Ranger 22, o barco Catraio do 
timoneiro Luiz Beckman levou o título de campeão. Já na 
classe Star, Sérgio Goretkin e Renato Cruz ficaram em pri-
meiro lugar. Na HPE, o barco Carioca Fiote do timoneiro 
Thiago Reis foi o vencedor. Todos eles também levaram para 
casa o troféu do Posto 6 por passarem na bóia montada lá 
em primeiro colocado nas suas respectivas classes. 

Regata
Carlos Alberto

de Britode Brito

Luiz Beckman e tripulação, vencedores da Classe Ranger 22

Carioca Fiote - Thiago Reis e tripulação, vencedores da Classe HPE 25

Sergio Goretkin e Renato Cruz,vencedores da Classe Star
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 A Regata mais antiga da classe 
Star no Brasil teve a sua septuagésima 
edição realizada pelo ICRJ no dia 16 
de março. Neste ano, a regata Darke 
de Mattos teve a participação de 12 
barcos inscritos, com velejadores de 
São Paulo e Brasília, além dos atletas 
do Rio de Janeiro.
 O percurso da competição 
é o mesmo desde a primeira edição. 
Os barcos saem da Baía de Guanaba-
ra contornam uma bóia em frente ao 
Copacabana Palace, seguem até a ou-

70 anos de Bons Ventos
vela

VELA - MAIO 2014

Data Regata Classes
01 a 04 Campeonato Brasileiro Dingue

10 Regata Flotilha Copacabana Star

10 Regata Flotilha 159 Snipe

16 Taça Comodoro (Etapa Brasileiro de Soto) Soto 40

16 Taça Octanorm Snipe

17 e 18 Taça Comodoro (válida p/ o Mini Circuito Rio) Oceano

17 e 18 Taça Octanorm Snipe

24 e 25 Taça Comodoro Monotipos

31 e 01/06 Taça Comodoro Optimist

tra bóia no Posto 6 e a chegada é no 
cais do ICRJ. O primeiro a contornar 
a bóia do Posto 6 e o sexto a contornar 
a bóia do Copacabana Palace também 
são premiados. Além deles, a chulipa 
de ouro é dada para o último colocado 
da regata.
 A entrega de prêmios foi rea-
lizada no Salão Nobre com a presença 
do filho e parentes do homenageado 
onde todos confraternizaram com 
muita alegria. Segue ao lado o resulta-
do final.

1º Lugar - Miisca
Alessandro Pascolato e 

Henry Boening
 

2º Lugar - Saudade  
Jorge Bhering e José Augusto 

Barcellos
  

3º Lugar - Xu
Carlos Dohnert e Gustavo 

Kunze

1º Colocado Posto 6  - 
Miisca

Alessandro Pascolato e 
Henry Boening 

6º Colocado Copacabana 
Palace - Xu 

Carlos Dohnert e Gustavo 
Kunze

CLASSIFICAÇÃO
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 Uma grande festa. Esse foi o 
clima do 94° Torneio de aniversário 
do Iate Clube do Rio de Janeiro 
de Pesca Submarina – Troféu Ian 
Solberg.  O Sr. Ian, o homenageado 
desta edição, esteve presente no 
evento com sua família recebendo 
os cumprimentos dos participantes. 
O torneio foi organizado pelo ICRJ 
e contou com o apoio da Federação 
de Caça Submarina do Rio de Janeiro 
(FCSERJ) e da empresa Divecom, 
que ofereceu brindes na premiação.
 O Sr. Ian Solberg possui uma 
longa trajetória na caça submarina. 

Sócio há mais de cinquenta anos do 
ICRJ, fez questão de ressaltar em seu 
discurso todos os atletas de sua geração 
e aos que também contribuíram para 
o desenvolvimento do esporte até 
hoje. 
 O sócio Eduardo Oliveira, 
que teve a maior peça capturada no 
torneio, uma Garoupa de 10,600k, 
afirma que a homenagem foi justa e 
merecida. E ressalta “aos que estiveram 
na pesagem e tiveram oportunidade de 
conhecer o homenageado, puderam 
presenciar todo carisma, gentileza e 
humildade desse grande atleta”.

 No mar, a disputa não poderia 
ter sido mais acirrada apesar das 
condições difíceis. A água estava com 
temperatura agradável, na faixa dos 
23°C, porém com forte correnteza 
na direção leste, mar agitado e pouco 
peixe. 
 Podemos destacar o grande 
número de participantes, com 15 
duplas competidoras no total. Fato 
este que não ocorria há tempos. Na 
Classificação geral por clubes, o ICRJ 
ficou em segundo lugar, ficando atrás 
somente do Clube Marimbás que 
ocupou todo o pódio da competição.

do Iate Clube Rio de Janeiro
94° Torneio de Aniversário

Troféu Ian Solberg
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 As quatro equipes que repre-
sentaram o Iate Clube do Rio de Janei-
ro no Offshore World Championship 
em Quepos, Costa Rica, entre os dias 
06 e 12 de abril próximo passado, estão 
em festa. 
 Um inédito segundo lugar na 
competição foi conquistado pela Equi-
pe Jenny, classificada pelo Torneio de 
Marlin do Rio de Janeiro, com os pes-
cadores Eliseu Soares Filho, Evandro 
Soares, Eduardo Castro, Paulo Cesar 
Picorelli e Gustavo Santos, que libera-
ram 67 Sailfishes em quatro dias de pes-
ca. Para um dos integrantes da Jenny, 
“Só quem disputa um campeonato des-
sa magnitude sabe a dificuldade que é 
chegar em um dos lugares mais altos do 
pódio”.
 A Equipe Release, classificada 
pelo Torneio Open25, fez uma exce-
lente última etapa. Ela ficou em sexto 
lugar geral, com os pescadores Alberto 
Quintaes, Luis Carlos Bulhões, Vicen-
te Arruda Filho, Eurico Soares e Flávio 
Reis, com 61 Sailfishes liberados além 
de 4 Dourados.
 A Equipe Binoca, classificada 
pelo Torneio Anual de Peixes de Bico, 

com os pescadores Leonardo Bochner, 
Eliseu Soares Neto, Fernando Caeta-
no de Almeida Neto, Pedro Bertrand 
e Afrânio Faro, terminou a competição 
em oitavo lugar, com 60 Sailfishes libe-
rados e 1 Dourado.
 A Equipe Tarpon, classificada 
pelo Torneio Cabo Frio Marlin Invita-
tional, com os pescadores Vicente Luiz 
Arruda, Marcos Lips, Rafael Ferreira 
e João Franklin Neto, terminaram o 
campeonato na trigésima colocação. 
Essa classificação também foi uma con-
quista, levando-se em conta a juventu-
de da equipe e a pouca experiência da 
maioria deles em águas costa riquenhas.
 Participaram do Campeonato 
64 equipes de 24 países diferentes.  Ti-
vemos uma quantidade espetacular de 
peixes. No total foram 2.726 Sailfishes, 
7 Marlins Azuis, 1 Marlin Negro, 1 
Striped Marlin e 79 Dourados, o que 
dá uma média de mais de 42 peixes de 
bicos liberados por equipe. Sagrou-se 
campeã a Equipe Luanda Sailfish Clas-
sic, representando Angola.
 O Iate Clube do Rio de Janeiro 
parabeniza todos pelas colocações obti-
das.

Mundial na Costa Rica

Equipe Jenny - Foto de Kevin Heslin

A Pesca do Iate Clube está em festa!
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 No dia 25 de março de 2014, 
o Iate Clube do Rio de Janeiro iniciou 
as comemorações de seus 94 anos de 
existência junto aos associados e con-
vidados em sua Sede na Urca. Nes-
te dia, o Música no Museu realizou 
uma edição especial em homenagem 
ao Clube com apresentação da Came-
rata Assis Brasil no Centro Cultural. 
Eles apresentaram composições de 
Mozart, Bach,Victor Assis Brasil e 
Ernesto Nazareth.
 No dia seguinte, o Centro 
Cultural recebeu o show da banda 
Urca Bossa Jazz do sócio Wagner Ci-
nelli, que contagiou o público com 

sua mistura de ritmos. Já no dia 27, 
o Coral Whiffenpoofs da Universida-
de americana de Yale fez uma bela e 
perfeita apresentação para os nossos 
sócios presentes.
 Finalizando as comemora-
ções, no dia 28 de março, a Pérgula 
da Piscina foi cenário da apresentação 
arrebatadora da Banda dos Fuzileiros 
Navais. Os sócios prestigiaram maci-
çamente o evento, que contou tam-
bém com a presença do Comandante 
da Marinha, Julio Soares Moura Neto 
que fez um breve discurso em home-
nagem ao ICRJ.
 Em todos os eventos come-

morativos, recebemos doações que fo-
ram destinadas para o INCAvoluntário, 
Pró Criança Cardíaca e para a ABBR. 
O ICRJ agradece aos colaboradores 
pelo prestígio e contribuição nesta data 
tão importante para todos nós.

Comemorações aos

anos
94
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Fixa
PROGRAMAÇÃO

Maio

15

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.

6

RECREAÇÃO INFANTIL

27

Música no Museu - CCGV, às 20h.
Orquestra Brasileira de Harpas

social

Música no Museu - CCGV, às 20h.
Duo Athy e Ahmann, harpa e violoncelo

 Neste mês o Rio Harp Festival, projeto relacionado ao 
Música no Museu, chega a sua nona edição.  Ao longo deste tempo, 
se consagrou no cenário carioca e ganhou relevância internacional, 
sendo hoje um dos maiores festivais de harpa do mundo. 
 Na programação deste ano, o Iate Clube foi contemplado 
com duas apresentações: uma no dia 06 de maio com a Orquestra 
Brasileira de Harpas e outra no dia 27 de maio com o Duo Athy 
(ARG) e Ahmann (EUA), harpa e cello. 
 Como de costume, as apresentações serão realizadas no 
centro Cultural Gabriel Villela às 20h. A entrada é franca, mas os 
convites deverão ser retirados na Gerência Social antecipadamente.

HARPA eM dOse duPlAHARPA eM dOse duPlA

Cine Cult - “Gilda” - (DVD) 
Centro Cultural Gabriel Villela, às 19h.

27 Bazar Refazer
Salão Marlin Azul, das 12h às 20h.

31 Festa FlashBack 
Salão Marlin Azul, às 20h.
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 O ano de 2014 trouxe várias 
novidades para o Nado Sincronizado 
do ICRJ.Sob orientação de Maura 
Xavier, técnica da Seleção Olímpica 
brasileira de Nado Sincronizado e da 
bailarina do Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro, Mônica Barbosa responsá-
vel pela parte coreográfica e coorde-
nadora da escola, o Iate Clube passa 
a ser uma escola de alto rendimento 
na categoria de base, formando uma 
equipe federada que estará apta a re-
presentar o clube em campeonatos 
estaduais e interestaduais.
 Em breve a escola contará 
com um trampolim acrobático olím-
pico e equipamento de som subaquá-
tico, criando uma estrutura de treina-
mento adequada para que as nossas 
atletas possam treinar nas mesmas 
condições das demais equipes mun-
diais.

 O objetivo do Clube é prepa-
rar atletas em alto rendimento, aumen-
tando a possibilidade na conquista de 
medalhas nas Olimpíadas de Tókio, 
em 2020. Contudo, haverá também 
uma turma para iniciantes, cujo único 
pré-requisito é saber nadar.
 Além das novidades técnicas, a 
escola criou um programa extracurri-
cular para as alunas contemplando vi-
sitas ao Teatro Municipal, ao treino da 
seleção brasileira de nado sincronizado 
e imersão no centro de treinamento de 
Lima, no Peru.
 Se quiser conhecer mais o tra-
balho realizado no Clube, acesse o Ca-
nal Nado Sincronizado no You Tube 
com vídeos desenvolvidos pela sócia 
Lucia Novaes. Para os interessados, 
basta procurar a secretaria da EDN 
para esclarecer todas as suas dúvidas e 
realizar a inscrição.

Nado Sincronizado
no ICRJ

HORÁRIOS

Nado Sincronizado (6 a 12 anos)
(Alunos Iniciantes somente na parte da manhã)

Dias: Terças e Quintas-feiras
Horário: 9h às 10h30 
Professora: Nathalia
Pré requisito: saber nadar

O Nado Sincronizado para 
iniciantes (tarde) serão avaliados 

pela Professora.

Horário: 15h às 16h30
Professora Maura Xavier 
Pré requisito: saber nadar

Nado Sincronizado de alto de-
sempenho (6 a 12 anos). 

Dias: Terças, Quartas, Quintas e 
Sextas
Horário: 15h às 17h 
(Alto Desempenho)
Professora Maura Xavier 
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 No último final de semana de março, 
tivemos a última regata em comemoração ao 
aniversário do Clube com a turma de Opti-
mist na água. A Copa Aniversário 94 anos do 
ICRJ reuniu 85 jovens velejadores no total, 
incluindo os veteranos e estreantes.
 Na Classificação geral, Iagor Simões 
Franco levou o título de campeão da regata e 
Clara Villaça Renault Penteado foi a campeã 
na categoria feminino. 

Parabéns e bons ventos garotada!

COPA ANIVERSáRIO - 94 ANOS DO ICRJCOPA ANIVERSáRIO - 94 ANOS DO ICRJ

Vencedor Veterano Geral Iago Simões Franco Vencedora Veterano Feminino Clara Villaça Renault Penteado

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)
- Windsurf (A partir de 10 anos) 
- Oceano
- J/24

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 31 de maio, sábado, às 11h.
Os interessados no aulão deverão entrar em contato 
com a secretaria da EDN, para fazer o agenda-
mento.

AS INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DA EDN CONTINUAM ABERTAS!
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A PROCURA DO AMOR
DIA: 02/05 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Julia Louis-Dreyfus, James Gan-
dolfini, 2013(EUA), 93min – Comédia 
(12anos).

A “fórmula” habitual usada nas comédias 
americanas felizmente não se repete nesse 
filme. Eva e Albert se conhecem em uma 
festa em sua cidade suburbana e começam 
um caso. Ela, massagista e tagarela, ele um 
homem gentil empregado na biblioteca da ci-
dade. Demonstrando uma química invejável, 
o casal consegue extrair humor das situações 
mais corriqueiras.

A VOZ 
ADORMECIDA
DIA: 03/05 - SÁBADO
ELENCO: María 
León, MiryamGalle-
go, InmaCuesta,2013 
(Espanha), 120min – 
Drama(16anos).

Após a Guerra Civil Es-
panhola, o Gal. Francisco Franco assume o 
poder e instaura uma ditadura mandando 
fuzilar comunistas e ateus contrários ao es-
tado católico e ao regime autoritário. Nesse 
cenário, a jovem Pepita chega a Madri vinda 
de Córdoba. Com seu bom coração irá visitar 
a sua irmã Hortensia, que está grávida e presa 
no corredor da morte. Não demora muito e 
Pepita se encanta pelo jovem comunista Pau-
lino. María León dá o sangue numa interpre-
tação de força emocional singular. 

SURPRESA EM DOBRO
DIA: 04/05 - DOMINGO
ELENCO: John Travolta, Robin Williams, 
2009(EUA), 88min – Comédia.

Charlie e Dan são amigos de longa data que 
possuem uma empresa de marketing espor-
tivo. Eles estão prestes a fechar o negócio de 
suas vidas com uma empresa japonesa, co-
mandada por Yoshiro Nishamura. Um dia, 
Dan recebe uma carta de Vicki, que se casou 
com ele anos atrás, mas o matrimônio durou 
apenas um dia. Desde então perderam con-

tato, apesar de Dan ainda gostar dela. Ele se 
prepara para o encontro, sem imaginar o que 
está por vir: Vicki está prestes a ser detida em 
uma penitenciária por duas semanas e deseja 
apresentar a Dan aos filhos que fizeram na-
quela única noite, Zach e Emily.

JOBS
DIA: 07/05 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Ashton Kutcher, DermotMulro-
ney, Josh Gad, 2013(EUA), 133min – Bio-
grafico Drama.

De hippie sem foco nos estudos a líder de 
uma das maiores empresas de tecnologia do 
mundo. Este é Steve Jobs, um sujeito de per-
sonalidade forte e dedicado, que não se in-
comoda de passar por cima dos outros para 
atingir suas metas, o que faz com que tenha 
dificuldades em manter relações amorosas e 
de amizade.

A RELIGIOSA
DIA: 09/05 – 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Pauline 
Etienne, Isabelle Hu-
ppert, Martina Gedeck, 
2013(França, 
Alemanha, Bélgica), 
107min – Drama. 
(14anos).

No século XVII, a jovem Suzanne sonha em 
ter uma vida livre, mas seus pais têm outros 
planos para ela e pretendem colocá-la em um 
convento. Embora resista aos planos, Suzan-
ne é forçada a seguir a preparação para a vida 
religiosa, entre madres superiores tirânicas, e 
outras carinhosas em excesso. Aos poucos, a 
jovem começa a preparar seu plano de fuga.

PORQUE VOCÊ PARTIU
DIA: 10/05 - SÁBADO
ELENCO: Emmanuel Bassoleil, Erick Ja-
cquin, Laurent Suaudeau, 2013(Brasil), 
94min – Documentário.

Quais motivos podem nos levar a deixar nos-
so país e nossa família para tentar a sorte em 
um continente diferente? Esse filme acompa-

nha a brilhante trajetória de cinco chefs de 
gastronomia francesa que residem no Brasil, 
a partir do relato de suas histórias familiares. 
Com os chefs Emmanuel Bassoleil, Erick Ja-
cquin, Laurent Suaudeau, Alain Uzan e Fré-
déric Monnier e grandes receitas.

PHILOMENA
(PALESTRANTE)
DIA: 11/05 - DOMINGO
ELENCO: Judi Dench, Steve Coogan, 
2014(Reino Unido), 98min – Drama.

Uma jovem Irlandesa, que engravida na 
adolescência, é rejeitada pela família e envia-
da para o convento, onde recebe ajuda das 
freiras em troca de trabalhar na lavandaria 
do convento. Só pode ver seu filho por uma 
hora diária e com apenas três anos de idade, 
ele é adotado por uma família americana. In-
conformada, a mãe passa cerca de cinquenta 
anos a procurá-lo. 

ATRáS DA PORTA
DIA: 14/05 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Helen Mirren, Martina Gedeck, 
KarolyEperjes, 2013(Hungria, Alemanha), 
97min – Drama.

Hungria, metade do século 20. Este país da 
Europa Central ainda sente os efeitos da II 
Guerra Mundial, que devastou boa parte do 
continente e deixou marcas inapagáveis. É 
neste cenário que as vidas de duas mulheres 
bem diferentes se cruzam de uma maneira 
bem especial. Magda está ficando famosa 
como escritora quando conhece a reservada 
governanta Emerenc, que carrega na alma as 
cicatrizes do passado. As duas iniciam uma 
amizade emocionante que ultrapassa os limi-
tes das convenções sociais.

AS AVENTURAS DE MOLIÈRE
DIA: 16/05 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: RomainDuris, FabriceLuchini, 
Laura Morante, 2008(França), 120min – 
Comédia Romantica(12anos).

Quando Molière, um jovem dramaturgo e 
ator de teatro, excursiona pela França com 
sua trupe encenando tragédias mal recebidas, 

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA - MAIO
Quartas, sextas e sábados às 19h30. Domingo às 17h.
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1951, Nova York. Elizabeth Bishop é uma 
poetisa insegura e tímida. Em busca de algo 
que a motive, decide partir para o Rio de Ja-
neiro e passar uns dias na casa de uma colega 
de faculdade. Mary, que por sua vez vive um 
romance com a arquiteta brasileira Lota Ma-
cedo Soares. A princípio Elizabeth e Lota não 
se dão bem, mas acabam tendo uma ligação 
forte que vai perturbar a vida das três. 

PROVA DE 
REDENÇÃO
DIA: 30/05 – 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Penélope 
Cruz, Emile Hirsch, 2012 
(Itália, Espanha), 120min 
– Drama (14anos).

Gemma visita Sarajevo com seu filho, Pietro. 
Há 16 anos eles escaparam da cidade então 
assolada pela guerra. Seu marido que ficou e 
acabou morrendo. Ela volta a Sarajevo para 
tentar reparar sua relação com o filho, mas 
uma grande revelação se impõe e força Gem-
ma a encarar a perda, as consequências da 
guerra e por fim a redenção através do amor. 
Baseado no best-seller de Margaret Mazzan-
tini.

LINHA DE FRENTE
DIA: 31/05 - SÁBADO
ELENCO: Jason Statham, James Franco, 
Winona Ryder, 2013(EUA), 100min – Ação 
Suspense. (16anos)

Phil Broker é um ex-agente do Departamen-
to de Combate a Narcóticos, nos Estados 
Unidos que trabalhou durante anos infiltra-
do para prender uma gangue de motoquei-
ros liderada por Danny T. Viúvo. Agora, 
Broker quer levar uma vida pacata ao lado 
de sua filha Maddy. Entretanto, um proble-
ma na escola faz com que ele bata de frente 
com Cassie uma viciada que pede ao irmão, 
Gator, que dê um jeito nele. Gator é um pe-
queno produtor de droga que almeja ampliar 
sua distribuição e, após descobrir a verdade 
sobre o passado de Broker, decide entregar 
sua localização a Danny T, que anseia por 
vingança.

se afunda em dívidas e acaba preso. Suas dí-
vidas são pagas pelo rico Monsieur Jourdain, 
que o liberta em troca de um favor: Molière 
deve encenar uma peça para que Jourdain, 
casado, possa discretamente seduzir a jovem 
viúva Célimène.
Jean-Baptiste Poquelin (1622 - 1673), co-
nhecido como Moliére, é considerado o pai 
da “Comédia Francesa”.

PEDALANDO COM 
MOLIÈRE
DIA: 17/05 - SÁBADO
ELENCO: Fabrice Lu-
chini, Lambert Wilson, 
Maya Sansa, 2013(Fran-
ça), 105min – Comédia 
(12anos).

Na comédia, o respeitado Serge Tanneur 
decide abandonar os palcos e se aposentar 
passando a viver na pequena Ilha de Ré. 
Sua calma é interrompida pela chegada de 
Gauthier Valence, ator de televisão popular, 
que o convida a interpretar o papel principal 
em uma adaptação de “O Misantropo”, de 
Molière. Serge concorda, mas exige ensaiá-
-la durante cinco dias juntos antes de dar sua 
resposta final. É aí que começa um jogo de 
manipulação e poder entre dois grandes ato-
res. Imperdível.

UMA CARONA PARA O AMOR
DIA:18/05 - DOMINGO
ELENCO: Sam Jaeger, Victor Garber, Bree 
Turner, 2011(EUA), 97min – Comédia 
Romantica(12anos).

Thomesta desempregado e sem dinheiro. 
Para tentar pagar suas contas ele trabalha 
como taxista. Quando um dia, uma mulher 
entra em seu carro e pede para que ele “ape-
nas dirija”, sua vida vira de cabeça para baixo. 
Eles começam, então, uma viagem através 
do país, para chegarem à Califórnia, mas no 
caminho até lá muitos segredos e obstáculos 
terão que ser ultrapassados.

OS SABORES DO PALáCIO
DIA: 21/05 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Catherine Frot, Jean d’Ormesson, 
2013(França), 95min – Comédia.

Hortense Laborie é uma respeitada chef e foi 
escolhida pelo presidente da França para tra-
balhar no Palácio presidencial. Inicialmen-
te, ela se torna objeto de inveja, mas com o 
tempo, Hortense consegue mudar a situação 

cinema
e seus pratos conquistam o presidente. Para 
ela, isso é uma grande honra. Mas terá sem-
pre que se manter atenta, afinal os bastidores 
do poder estarão cheios de armadilhas.

PODEROSA AFRODITE
DIA: 23/05 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Woody Allen, Mira Sorvino, He-
lena Bonham Carter, 1996(EUA), 95min – 
Comédia.

Em Nova York, um casal adota uma crian-
ça e com o tempo o pai adotivo decide sa-
ber quem é a verdadeira mãe do menino. Ele 
descobre que ela é uma prostituta chamada 
Linda e atriz de filmes pornográficos. Ela 
não sabe com quem teve o filho. O pai ado-
tivo decide então aconselhá-la a abandonar a 
“vida fácil”. Uma confusão perfeita e engra-
çada como só Woody sabe fazer.

QUEBRA DE CONDUTA
DIA: 24/05 - SÁBADO
ELENCO: Jean Dujardin, Cécile De Fran-
ce, 2013(França), 103min – Suspense 
Dramático(16anos).

Gregory Lyubov é um oficial do serviço secre-
to russo enviado para Mônaco a fim de mo-
nitorar as ações de um poderoso empresário. 
Como parte desta missão, a equipe recruta 
Alice, uma agente talentosa. Suspeitando de 
traição, Gregory vai quebrar a regra de ouro 
da espionagem e entrar em contato com Ali-
ce, sua agente secreta. Surge entre eles uma 
paixão impossível que pode apressar a queda 
de ambos.

A SEREIA DE 1 MILHÃO DE DÓLARES
DISCO LASER
DIA: 25/05 – DOMINGO
ELENCO: Esther Willians, Victor Mature, 
Walter Pidgeon, 111min –Documentário.

Este filme conta a história da nadadora aus-
traliana Annette Kellerman que venceu um 
sério problema físico se transformando em 
uma campeã e batendo todos os recordes 
existentes. Annette se torna um mito e, por 
necessidade, cria um trajes de banho com-
pletamente novo para as mulheres. O filme 
é lindo.

FLORES RARAS
DIA: 28/05 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Glória Pires, Miranda Otto, 
Tracy Middendorf, 2013(Brasil), 120min – 
Drama. (14anos).



16 restaurante

 No segundo domingo de maio, temos uma dica imperdível para 
você comemorar o dia Das mães! Traga a sua mãe para almoçar no Clu-
be, desfrutando de um momento especial em local acolhedor para toda 
a família. O menu foi elaborado pela Chef Lorena com um toque muito 
especial para homenagear todas as mães que vierem.
 Para não ter problema com fi las, que geralmente se formam nesse 
dia na maioria dos restaurantes, o ICRJ já abriu o livro de reservas para 
que você faça o seu planejamento no maior conforto possível.
 Basta ligar para o escritório do Restaurante através do telefone 
3223-7200 ramal 2148 e realizar a sua reserva. 
Pronto! Com certeza sua mãe irá amar a 
surpresa e o menu preparado. 
Segue abaixo o buff et do dia 
para dar água na boca.

dia das Mãesdia das Mães

Menu dia das Mães - 11/05/2014
FRIOS:
Mix de Folhas
Arenque defumado com maçã verde
Carpaccio de peixes frescos
Cesta de pães
Salada Grega com queijo de cabra e azeitonas gregas
Tartare de Lagostim
Couscous marroquino com vinagrete de frutos do mar
Roast beef com Mango Chutney e Cogumelos Paris
Salmão defumado com blinis de sarraceno
Panquecas de frango ao curry com molho de cream cheese
Antepasto italiano com queijo de cabra
Burrata com pétalas de tomates confi t, molho pesto e torradas
Escabeche de sardinha portuguesa
steak tartare com chips de aipim
Peru à Califórnia

QUENTES:
Tradicional lasagna da mamma
Polvo grelhado com alho frito e brócolis sauté
Picanha de cordeiro com chutney de tomate
Bacalhoada especial
Batata sauté
Filé de salmão grelhado com molho Belle Meuniére
Pescada amarela à Fiorentina
Arroz branco
Farofa dendê, Acaçá e Vatapá
Pato confi t com molho de frutas vermelhas
Camarão à Pomme D`Or
Petit medalhão com molho estragon
Bolinhos de bacalhau
Creme de espinafre
Coelho com funcho com molho de mostarda
Consomé de Cogumelos Trufados
Massa com molhos: Carbonara ou Matricciana



17

débito Automático
 O ICRJ está em vias de fechar mais uma 
parceria com banco para a realização de pagamento 
automático da mensalidade do clube pelos sócios. 
Desta vez, as negociações seguem com o Banco do 
Brasil. 

iate news

 No dia 29 de março foi realizada a 2ª Clínica de 
Tênis do ICRJ com a participação de sócios de diferen-
tes faixas etárias numa tarde de aprendizagem de novas 
técnicas e muita diversão.

Clínica 
de tênis2ª

 Vale lembrar que, o Clube já oferece esse ser-
viço com o Santander, Itaú e Bradesco. Aproveite esta 
comodidade e facilite a sua vida cadastrando o paga-
mento da sua mensalidade do Iate Clube em um desses 
bancos.
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Horário da Sauna
Manhã

Segunda e sexta-feira
Das 6h30 às 12h

Tarde
Terça e quinta-feira

Das 13h às 16h

Noite
Terça e quinta-feira

Das 18h às 20h

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
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Informamos que até o fechamento desta edição o balancete março/2014 
não tinha sido fechado por conta de procedimentos de praxe e ajustes 

finais que ainda estavam pendentes. 
Contudo, na próxima edição deste boletim divulgaremos o balancete referente 

ao mês de março e o balanço anual do exercício 2013/2014.




