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4 editorial

O barco Tangará II estampa a capa deste mês. Coman-
dado por Lars Grael, ele foi o grande vitorioso na classe RGS 
da Regata Neptunus. Outra embarcação que também teve des-
taque nesta regata foi a Carioca 25, que fi cou com o título de 
Fita Azul.

Além dela, você vai saber um pouco mais como foi o 
primeiro Campeonato Brasileiro da classe J70 e o primeiro Su-
lamericano da classe Nacra 17. Ainda vamos ouvir falar muito 
bem destas novatas. Fechando a seção da Vela, vamos contar 
um pouco como foi a Copa Brasil de Optimist Estreante no 
mês passado.

Na entrevista deste mês, conversamos com o Diretor da 
Subsede de Angra dos Reis Antônio Ferreira de Carvalho, mais 
conhecido como Tuneca, que nos contou como anda aquele 
pedacinho do paraíso na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Mostraremos como foi o Coquetel de fi nal de ano do 
Conselho Deliberativo, realizado no Salão Nobre no fi nal de 
dezembro. 

Na seção “Iate News”, vamos contar como foi a con-
quista do sócio Kurt Wolff  em competição de natação na Ale-
manha. Iniciaremos a coleta das bandeiras do Brasil em mau 
estado de conservação para que seja feito o descarte de maneira 
legal, como descrito em lei.

Além disso, o ICRJ inicia neste mês mais uma fase da 
campanha para economizar água na sede e subsedes do ICRJ 

Editorial

e mostra o alto valor que o consumo excessivo de água está ge-
rando para o Clube.

Na Pesca, teremos a cobertura da Festa de Premiação de 
Pesca de Cais. Já na EDN, vamos conferir como foi a Colônia 
de Férias de verão.

Na seção dedicada ao Restaurante, as aulas de gastrono-
mia vêm dando tanto certo que a Chef Lorena pretende conti-
nuar com as edições mensais. Neste mês, o tema será “Comida 
de Boteco”, confi ra o cardápio e garanta a sua inscrição.  

Pensando no pós-Carnaval, a nutricionista Cristiane Ri-
beiro separou algumas receitas de sucos detox para que os dias 
de folia e de calor excessivo não te derrubem de vez. Ela garante 
que além de saudáveis, eles são muito saborosos.

No Social, você confere como foi o IV Pedal ICRJ e 
como será a exposição “Iate com Arte” da Artista plástica Cin-
thia Robert, programada para início de março. Você também 
vai fi car por dentro da das aulas de ballet infantil e teatro musi-
cal, ministrados pela Maria Lúcia Priolli, de volta à programa-
ção fi xa.

E, para o Carnaval, o bailinho para as crianças já tem 
data defi nida – dia 8 de fevereiro. O Cirquinho Popeye será o 
palco de muitas brincadeiras, ofi cinas, apresentação musical e a 
tremenda festa. Tragam os pequenos e não esqueça a fantasia!

 
Boa Leitura!
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ENTREVISTA

 Neste mês, saberemos como anda a Subsede de Angra dos Reis sob a 
diretoria de Antônio Ferreira de Carvalho, mais conhecido como “Tuneca” 
entre os sócios do Clube, que ocupa esta diretoria pela quarta vez consecutiva, 
onde demonstra todo o seu cuidado por este cantinho de sossego em Angra.

ICRJ: O que já realizou nesses dez 
meses de Comodoria?
Tuneca: Nesses sete anos que estou no 
comando da subsede de Angra, muitas 
mudanças foram feitas. Nos quartos, 
trocamos as TVs comuns por Plasma, 
colocamos ar-condicionado split e fri-
gobar em todos eles. Reformamos a 
cozinha e compramos novas geladeiras 
para diminuir o consumo e aumentar 
a capacidade de armazenamento de 
alimentos. Instalamos um gerador su-
per potente que supre as necessidades 
totais de energia da subsede. A nossa 
última e mais recente obra foi uma re-
forma geral do cais da subsede.

ICRJ: Quais melhorias pretende fa-
zer como Diretor da Subsede de An-
gra dos Reis até o final de seu man-
dato. Quais são seus planos?
Tuneca: A única questão que precisa-
mos resolver em curto prazo é conse-
guir uma solução para a captação de 
água. Temos que ver qual é a melhor 

maneira, se através de construção de 
cisterna ou não, que não interfira na 
paisagem da área verde na qual o Clu-
be se encontra.
 
ICRJ: O que você considera que está 
funcionando e não vai modificar?
Tuneca: Não pretendo modificar a 
estrutura do casarão principal, que 
foi construído há aproximadamente 
100 anos, e até hoje atende perfeita-
mente aos associados do ICRJ. Tam-
bém não pretendo mudar a equipe de 
funcionários, muitos deles trabalham 
lá há muitos anos de maneira satisfa-
tória. Desejo conservar esta atmosfera 
tranquila, com um ar bucólico que a 
subsede transmite para quem se hos-
peda lá. Permaneceremos dando apoio 
aos associados que possuem embarca-
ções fundiadas na subsede e também 
aos que possuem residências na Ilha 
da Gipóia e arredores. Possuímos seis 
poitas para uso dos sócios que passam 
temporadas em Angra.

ICRJ: Que legado pretende deixar 
para o Clube?
Tuneca: De legado, pretendo deixar 
a subsede funcionando da melhor 
maneira possível, cultivando sempre 
o clima sossegado e integrado com a 
natureza. Manteremos a política da 
boa vizinhança com autoridades da 
cidade, tais como: Comandante do 
Colégio Naval, Delegado da Capitania 
dos Portos, Prefeita de Angra, entre 
outras e vizinhos ao redor, pois este 
tipo de relacionamento se faz muito 
importante para a existência do Clu-
be lá. Além disso, desejo que os sócios 
passem a frequentar mais a subsede ao 
longo de todo ano.
 
ICRJ: E um breve histórico de sua 
trajetória no ICRJ como esportista e 
administrativamente.
Tuneca: Em 1958 comecei a velejar 
em barco da extinta classe Carioca, 
após velejei de Snipe e Soling. Em 
1960, me tornei “sócio-veleiro”, cate-
goria de sócio existente na época. De-
pois entrei na classe Oceano, onde ve-
lejo até hoje. Participei das equipes nos 
barcos “Pluft”, “Madrugada”, “Saga” e 
“Sorsa”, tendo inclusive vencido uma 
Regata Buenos Aires – Rio, dentre ou-
tras. Sempre frequentei especialmente 
a subsede de Angra dos Reis, acho que 
vem de muito tempo minha afinidade 
com aquele lugar. Foi lá que passei a 
minha lua de mel, após ter conhecido 
e me casado com Elizabeth Amiel Car-
valho na capela do ICRJ em 1967.
 Na parte administrativa, in-
gressei no Conselho Deliberativo em 
1996 e desde então permaneço como 
conselheiro. Já fiz parte da Comissão 
de Disciplina e há quatro mandatos 
consecutivos estou como Diretor de 
Angra, do qual muito me orgulho.
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 No dia 18 de dezembro os 
Conselheiros e seus familiares se reu-
niram no Salão Nobre para a confra-
ternização de final de ano. O Presi-
dente do Conselho Ruben Dinard, a 
Vice-Presidente Joisete Del Vecchio, 
o 1º Secretário Roberto Rapoport e o 
2º Secretário Victor Camargo estavam 
lá recebendo todos os convidados do 
coquetel em noite muito agradável.

COQuETEl 
NO SAlãO 
NObRE

Otávio de Almeida Reis, Ruben Dinard, Vicente Arruda, Darke de Mattos e 
Roberto Rapoport

Victor Camargo e Roberto Rapoport

Roberto Rapoport, Joisete Del Veccio e Rubens Dinard, Harry Adler, Gisele Adler, Ruben Dinard e Comodoro Paulo Fabiano ferreira
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 Na semana do dia 16 a 19 de dezembro, a EDN realizou mais uma 
edição da Colônia de Férias de verão. Dessa vez, foi somente no período da 
tarde, mas mesmo assim, a garotada aproveitou cada minuto.
  Mais de 50 crianças aproveitaram muito bem os dias de sol para 
aproveitar as atividades na água como Vela, Stand up, mergulho e recrea-
ção na piscina. Os jogos de quadra foram os preferidos dos meninos, que 
jogaram muito futebol.

Férias de 
        DezembroFérias de 
        Dezembro

A missão da EDN 
é desenvolver a 
mentalidade 

marítima aos jovens 
por meio dos 

esportes náuticos. 

NAvEgAçãO:
- Arrais Amador (Inscrições abertas)
- Mestre Amador (Inscrições abertas)
- GPS (Inscrições abertas)

PISCINA:
- Natação: 3 a 12 anos
- Nado Sincronizado: 6 a 12 anos. 

MERgulHO:
Cursos de mergulho do recreacional 
ao Instrutor

vElA RECEACIONAl:
- Fundamental (A partir de 3 anos)
- Iniciação à vela (Depois te ter passado 
pelo nível de Fundamental)

vElA
- 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); 
- Oceano J24: de 3ª a 6ª feira 
(Manhã ou Tarde), e sábado e domingo 
(Manhã ou Tarde)

Aulas Particulares de 3ª a 6ª feira

AulAS DE yOgA
- 2ª, 4ª e 6ª feira, das 08h30 às 09h40
- 4ª e 6ª feira, das 06h30 às 07h45
- 2ª e 4ª feira, das 19h30 às 20h45

STAND uP:
Horários a combinar com o professor 
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 A estreia do Campeonato Brasi-
leiro da classe J70 foi realizada pelo ICRJ 
durante os dias 5 a 7 de dezembro. A nova 
classe tem casco de 22 pés, quilha retrátil e 
é rápido em qualquer condição de vento. 
Além disso, é fácil de velejar, transportar e 
prático de montar.
O veleiro Divina Providência, comanda-
do por Daniel Glomb e tripulação com-
posta por Sergio Gomes de Almeida, José 
Paulo Barcellos e Maxim Wengert foram 
os campeões do 1º Brasileiro da Classe J 
70, representando o ICRJ.
 O barco Viking foi o vice-cam-
peão do campeonato, comandado por 
Haroldo Solberg e tripulação formada por 
Mauricio Santa Cruz, Matheus Gonçalves 
e Alexandre Muto. O terceiro lugar ficou 
para a embarcação Cauê, do Comandante 
Dario Galvão e tripulação André Couto, 
Fabio Kolehr e José Augusto Barcellos. Pa-
rabéns e bons ventos em 2015!

1º Brasileiro de J70

 A tradicional Regata Neptunus colocou as classes ORC, 
IRC, RGS, Clássicos, J-24 e HPE na água em competição realiza-
da pelo Clube no dia 14 de dezembro. Muita emoção nas dispu-
tas que consagraram o barco Tangará II, do 
Comandante Lars Grael 
como campeão na RGS. 
 Também re-
presentando o ICRJ, a 
embarcação Carioca 25 
(foto ao lado), do Co-
mandante Roberto Mar-
tins foi a vitoriosa na 
classe IRC, terminou em 
3º lugar na ORC e tam-
bém levou o título de Fita 
Azul da regata.

Regata Neptunus

Divina Providência
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 De 8 a 11 de janeiro o ICRJ e a Baía de Guanaba-
ra foram tomados pelos velejadores do Optimist na Copa 
Brasil de estreantes. Ao todo, foram 66 competidores de 
nove estados diferentes.
 Após seis regatas,    a grande campeã da Copa foi 
Marina Fonte do CIC, de Pernambuco. Em segundo lugar 
ficou o carioca Bernardo Martins do CNC, e em terceiro, o 
baiano Bernardo Pereira do YCB.

COPA bRASIl DE
OPTIMIST

vElA - FEvEREIRO 2015

Data Regata Classes
01 Kurt Jurgen (Posto 6) Dingue

07 e 08 Copa Verão ICRJ (1ª etapa Copa ICRJ) Monotipos

21 e 22 Copa Snipe (2ª etapa) Snipe

21 e 22 Taça Star Star

22 Regata Lorenzo Dingue

24 a 27 Copa Rio Wind RS:X

28 Regata Arnaldo Guinle Star, R22, HPE e J70

vela

 O primeiro Campeonato Sulamericano da classe 
Nacra 17 foi realizado pelo Iate Clube do dia 9 ao dia 11 
de dezembro do ano passado. A competição contou com os 
melhores atletas de treze países competindo em 22 barcos 
na raia.
 Ao final das nove ragatas, os holandeses Renee 
Groeneveld e Steven Krol sagraram-se campeões, seguidos 
pelos neozelandeses Gemma Jones e Jason Saunders e os 
suíços Nathalie Brugger e Matias Buhler. A melhor colo-
cação de uma dupla brasileira foi o nono lugar, com os 
velejadores João Siemsen e Juliana Poncioni Mota, repre-
sentando o ICRJ.
 A Nacra 17 é uma classe nova, projetada especifi-
camente para atender aos critérios da ISAF para provas de 
tripulação mista em multicascos. Sua primeira participação 
olímpica será ano que vem, nas Olimpíadas do Rio.

Campeonato 
Sulamericano Nacra 17
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 A entrega de prêmios do Torneio Anual de Pesca de Cais 
2014 foi realizada no Salão Marlin Azul, no dia 10 de dezembro. 
O evento contou com a participação do Comodoro Paulo Fabia-
no, Contra-Comodoro Helio Lyra Jr, Diretor de Pesca Evandro 
Soares, alguns conselheiros e associados, além dos pescadores que 
também estiveram presentes na premiação. 
 No Torneio Anual de Pesca de Cais, os campeões fo-
ram: Rodrigo Sacco no masculino, Isadora Lupetina no femini-
no, João Carlos Kasznar no juvenil, Lucas Baumeier no infantil 
e Lóris Lupetina na categoria master. No Torneio Ele & Ela, a 
dupla Lóris e Isabela Lupetina foram os grandes vitoriosos. Já no 
Torneio Tradição, a família Dudu’s levou a melhor. Parabéns a 
todos!

Entrega de prêmios

Lóris e Isadora Lupetina com a Vice-presidente do Conselho Joisete del Vecchio

Lydia Baumeier e Erich Baumeier com o neto Lucas BaumeierRodrigo Sacco e sua filha

Istvan e Fernanda Kasznar com João Carlos Kasznar Família DUDU’S com o Dir. Secretário Liège Melo

PESCA - FEvEREIRO 2014

Data Torneio local
07 Torneio de Encerramento ICRJ
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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

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

sede
Horário Pilates

Terça-feira
Das 9h às 18h

Quarta-feira a sábado
das 9 às 19

Horário Salão Iate
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 O evento ciclís-
tico “4º Pedal ICRJ e 7º 
BMBIKERS” foi reali-
zado em 20 de dezem-
bro com bastante êxito 
pelo Clube. O percurso 
de 88 km, passando pe-
las maravilhas do Rio, 
valeu cada pedalada de 
cada participante. Segue 
abaixo um trecho da de-
claração de Beto Bhering 
presidente do grupo que 
dá a dimensão de como foi o evento:
 “A energia que cada um neste encontro, aliado a aura especial desta 
cidade maravilhosa, torna o PEDAL RIO um evento épico e inesquecível. Nes-
tes encontros, as diferenças se reduzem ao máximo, enquanto as igualdades e 
afinidades se agigantam. Somos um grupo de pessoas do bem vibrando positi-
vamente em prol um do outro e de todos.
 “A cada ano que passa, o número de participantes cresce. No ano passa-
do foram 48 participantes e este ano chegamos a casa dos 60. 
Mas nada disto seria possível se não fosse a generosidade de nosso mentor e ide-
alizador deste pedal, o Wagner Gomide. O nosso Gomide iniciou este pedal em 
2008 e com a parceria do ICRJ, a cada ano que passa este pedal vem superando 
todas as expectativas. 
 Fazemos uma varredura de todos os principais pontos turísticos do Rio 
de Janeiro, passando por suas florestas e praias e finalizando sob a benção do 
Cristo Redentor. E para cumprir este objetivo, totalizamos uma distância de 
quase 90 km e uma ascensão de 1800 m. Valeu!”.

social

IV PEDAl ICRJ

 De 3 a 16 de março, a artista 
Plástica Cinthia Robert trará todo seu 
estilo arrojado em cores vibrantes com 
resultados surpreendentes para a expo-
sição no Clube. A artista se inspira em 
Matisse e em Picasso e suas telas pos-
suem técnicas diversas, não só em acrí-
lico, como também em pintura a óleo. 
Cinthia estudou no Students League 
Arts of New York , é Comendadora 
pela ABD - onde exerce ainda a função 
de Vice Presidente Operacional – e da 
ALAP e Defensora Pública.

Exposição no 
Corredor da Rainha

 No esquenta para o Carna-
val, o ICRJ vai colocar o bloco na 
rua, ou melhor, no Cirquinho Po-
peye. O tema deste ano será “Carna-
val dos Bichos”, e teremos alguns per-
sonagens espalhados pelo parquinho. 
Com oficina de máscaras e camarim 
de maquiagem todos ficarão devida-
mente enfeitados para curtir o baili-
nho que encerrará o evento onde as 
marchinhas, comandadas pela Maria 
Lúcia Priolli, irão animar a pista. Para 
a garotada entrar no clima da folia, 
o carnaval infantil do Iate Clube será 
realizado no domingo, dia 8 de feve-
reiro, das 15h às 19h. Não perca!

FOlIA 
PARA AS 

CRIANçAS
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ARTE Em CENA
 Desde mês passado, as aulas de ballet infantil 
e teatro musical voltaram a ser ministrada pela profes-
sora Maria lúcia Priolli no ICRJ.  As aulas são sem-
pre as terças e quintas, das 17h30 às 18h30 (ballet) e 
18h30 às 19h30 (teatro musical). Quem se interessar, 
as inscrições podem ser feitas na Secretaria do Clube.

Fixa

PROGRAmAÇÃO SOCIAl

CINEMA -  Todas as quartas, sextas e sábados às 20h 
e domingos às 17h,  Centro Cultural Gabriel Villela.
AulA DE bAllET - Todas as terças, quintas e sextas-feiras.
Das 17h30 às 18h30 no Centro Cultural Gabriel Villela. 
TEATRO MuSICAl - Todas as terças, quintas e sextas-feiras.
Das 18h30 às 19h30 no Centro Cultural Gabriel Villela. 
MÚSICA ClÁSSICA (DvD) -  Toda segunda quinta-feira do mês,
 às 20h,  no Centro Cultural Gabriel Villela.
CINE CulT -  Toda terceira quinta-feira do mês, às 20h,  
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. 
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. 
REuNIãO DO CORAl - Todas as quartas-feiras às 18h, no salão 
Marlin Azul ou 470.
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

Fevereiro
07

Carnaval Infantil 
Cirquinho Popeye, das 15h às 19h.

Tributos - Sáloa Farah canta Chico Buarque
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

08

Tributos - André Aragão canta Gilberto Gil
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.28
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FERNãO CAPElO gAIvOTA 
DIA: 01/02 – DOMINGO
Documentário, 1970 (EUA) - 99 min. 

Fernão Capelo Gaivota é uma visionária re-
alização de impressionante beleza. Baseado 
no romance “best seller” de Richard Baach, 
este eterno conto vai abrir seu coração para 
sonhar. Indicado para o Oscar apresentou 
uma trilha sonora vencedora do Grammy e 
do Globo de Ouro, do legendário Neil Dia-
mond. Este filme eleva o espírito e liberta o 
coração.

PlANO DE vOO
DIA: 04/02 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, 
Sean Bean, 2005 (EUA), 98min – Suspense/
Drama (14anos).

Voando a 10 mil metros de altura em uma 
aeronave próxima da perfeição, Julia, filha 
única de Kyle, desaparece misteriosamente 
sem deixar pista. A bordo, ninguém acredi-
ta em Kyle que, desesperada luta para pro-
var que não está louca e precisa desvendar o 
mistério. Você vai ficar sem piscar em cada 
cena de suspense. Jodie Foster merecia mais 
um Oscar.

A gRANDE IluSãO
DIA: 06/02 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Sean Penn, Jude Law, Kate Wins-
let, 2006 (EUA, Alemanha), 120min – Dra-
ma/Suspense (14anos).

O filme é baseado no romance de Robert 
Penn Warren, All the King’s Men publicado 
em 1946. Ele conta a história de Willie Sta-
rk, um interiorano de Louisiana  nos Estados 
Unidos, predominantemente rural nos anos 
1940. Willie questiona as autoridades locais, 
acusando-as de corrupção em obras estatais. 
Uma escola pública desaba, algumas crianças 
morem e Willie ganha fama de bom inter-
ventor e rapidamente se transformará em 
político. “Este filme é uma verdadeira aula 
do que é a política institucional nos Estados 
Unidos, o processo eleitoral e os governan-
tes...”.

A SEPARAçãO
DIA: 07/02 - SÁBADO
ELENCO: Leila Hatami, Peyman Moaadi, 
Shahab Hosseini, 2012 (Irã), 120min – Dra-
ma (14anos). 

Após se divorciar da esposa, Nader é obriga-
do a contratar uma jovem para tomar con-
ta de seu pai idoso que sofre de Alzheimer 
em estágio avançado. A jovem está grávida 
e trabalhando sem o consentimento de seu 
marido. Estas condições, junto a um terrível 
incidente, levaram as duas famílias a um sério 
julgamento de cunho moral e religioso. Em 
2011 ganhou merecidamente um Urso de 
Ouro do Festival de Berlim. 

uMA lIçãO DE vIDA
DIA: 08/02 – DOMINGO
ELENCO: Oliver Litondo, Naomie Harris, 
Tony Kgoroge, 2014 (Inglaterra), 120min – 
Drama Biográfico (14anos).

Baseado em fatos reais, o filme conta a histó-
ria de Kimani Maruge, um queniano de 84 
anos que está determinado a aproveitar sua 
última chance de ir à escola. Desta forma, 
para aprender a ler e escrever, ele terá que se 
juntar a crianças de seis anos de idade. 

REIS E RAINHAS
DIA: 11/02 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Emmanuelle Devos, Mathieu 
Amalric, 2004 (França), 150min – Drama 
(14anos).

Nora é a diretora de uma galeria de arte e está 
prestes a se casar pela 3ª vez, achando que 
desta vez encontrou o homem certo. Ismaël, 
seu amor do passado, é um talentoso músico 
e está prestes a ser internado em um hospital 
psiquiátrico. Nora é informada que seu pai 
está muito doente e pede ajuda a Ismaël, que 
concorda em ajudar apenas por estar inte-
ressado em fugir da sua própria internação. 
Quando já davam por acabada sua história, 
eles terão a chance de retomar de onde pa-
raram.

A ÚlTIMA DANçA
(MUSICA CLÁSSICA)
DIA: 12/02 – QUINTA-FEIRA
ELENCO: Patrick Swayze, Lisa Niemi, 2003 
(EUA), 100min – Romance (14anos).

Quando a companhia de ballet “Dance Mo-
tive” perde o seu diretor artístico (o famoso 
Alex Macgerath vítima de um derrame ce-
rebral) não foi só a companhia que perdeu 
o seu gênio criador e fundador, mas ficaram 
sem ninguém para substituí-lo. Seria o fim 
da companhia. Três bailarinos resolvem en-
tão salvá-la. Lutaram desesperadamente para 
manter o grupo coeso, assumindo a mesma 
coreografia com que há anos haviam encerra-
do suas carreiras. 

TEMPO DE APRENDER
DIA: 13/02 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Trevor Morgan, Nick Nolte, 
2006 (EUA), 90min – Drama (14anos).

Ray trabalha como juiz de baseball em uma 
escola pequena de sua cidade. Sentindo-se 
velho e desiludido, ele não vê esperança em 
sua vida até o dia em que sua casa é atacada 
por um grupo de adolescentes baderneiros. 
Enquanto todos fogem, um é pego em fla-
grante e Ray faz um pacto: se ele consertar 
todo o estrago não será preso. Cumprindo a 
promessa, o menino passa a frequentar a casa 
de Ray e com isso uma grande amizade nas-
cerá entre os dois. Belo filme.

CHEFE
DIA: 14/02 - SÁBADO
ELENCO: Jon Favreau, Sofia Vergara, John 
Leguizamo, 2014 (EUA), 114min – Comé-
dia (14anos).

Carl Casper é o chef de um restaurante bada-
lado de Los Angeles. Volta e meia, ele enfren-
ta problemas com o dono do local por querer 
inovar o cardápio. Um dia, um renomado 
crítico de cozinha vai ao restaurante e publica 
uma crítica bastante negativa, dizendo que o 
cardápio não e criativo. Furioso, Carl vai ti-
rar satisfação com o crítico e acaba despedido 
pelo dono do local. Pior: a briga vai parar na 
internet e Carl fica desempregado. Sem saída, 

PROgRAMAçãO DO CINEMA - FEvEREIRO
Quartas, quintas, sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.
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IlHA DO MEDO
DIA: 25/02 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Leonardo DiCaprio, Ben Kings-
ley, 2010 (EUA), 130min – Drama/Suspense 
(16anos).

Mais uma vez Martins Scorsese se juntou a 
Leonardo DiCarpio num suspense de arrepiar. 
Segundo a crítica, chega a ferver... Quando o 
inspetor Teddy chega ao asilo psiquiátrico de 
criminosos na Ilha Shutler, o que começou 
como uma investigação de rotina sofre uma re-
viravolta sinistra. À medida que a investigação 
cresce, Teddy descobre tantos fatos terríveis e 
chocantes e que a ilha é um lugar do qual nin-
guém consegue sair. Intenso, intrigante e ines-
quecível.

NA TERRA DO AMOR E DO ÓDIO
DIA: 27/02 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Zana Marjanovic, Goran Kostic, 
Rade Serbedzija, 2011(EUA), 120min – Guer-
ra/Drama(14anos).

Ajla e Danijel se conheceram em uma boate. 
Eles logo começam a flertar, mas a explosão de 
uma bomba acaba com qualquer clima român-
tico. Era o início da Guerra da Iugoslávia, que 
colocaria sérvios e bósnios como inimigos mor-
tais. Logo Ajla, que é bósnia, é capturada pelo 
exército sérvio. Em meio a ameaças de estupro, 
ela é salva por Danijel, que ocupa uma posição 
de destaque na tropa. A partir daí, ela se torna a 
protegida de Danijel, que ordena que ninguém 
toque nela. É o início de um estranho relacio-
namento, onde ele tenta protegê-la tendo-a sob 
seu controle, enquanto ela segue suas ordens 
com medo de que algo pior lhe aconteça. É a 
estreia de Angelina Jolie como diretora.

AlgO QuE vOCÊ PRECISA SAbER
DIA: 28/02 - SÁBADO
ELENCO: Mathilde Seigner, Olivier Marchal, 
2012 (Franca), 100min – Drama (14anos).

Harry e Mady formam um casal já de certa ida-
de e como ele acabou de se aposentar, vive num 
tédio inerente ao fato. Seus três filhos estão in-
satisfeitos com suas vidas. Antonie às portas da 
falência, Alice com uma péssima vida artística e 
Ana Bela profissionalmente bem sucedida, mas 
com uma vida afetiva instável. Mas tudo estaria 
às mil maravilhas se Alice não tivesse sido pre-
sa acidentalmente por ferir um policial. Assim, 
abriu-se o início da depressão em família. Gran-
des atores, grande filme.

Schoroder estreou no cinema neste filme com 
uma atuação tão memorável que lhe rendeu um 
Globo de Ouro (melhor ator juvenil do ano) 
por seu apaixonante e comovente desempenho. 
O CAMPEÃO é uma história comovente de 
amor entre pai e filho. Inesquecível.

Eu, MAMãE E OS MENINOS
DIA: 20/02 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Guillaume Gallienne, André Mar-
con, Françoise Fabian, 2013 (França), 87min 
– Comédia (14anos).

Guillaume tem uma história de vida curiosa: 
quando era criança, sua mãe autoritária sempre 
pensou que ele fosse diferente dos irmãos e de-
cidiu criá-lo como uma menina. Anos depois, 
já adulto, ele relata a relação complicada que 
tinha com o pai, os maus-tratos dos colegas de 
escola e seus primeiros amores. Depois de várias 
confusões e histórias engraçadas, Guillaume de-
cide fazer uma peça de teatro para contar como 
conseguiu finalmente fazer as pazes com o seu 
sexo e consigo mesmo. E fazer muito sucesso.

MORTE AO REI
(PALESTRANTE)
DIA: 21/02 - SABADO
ELENCO: Tim Roth, Dougray Scott, Olivia 
Williams, James Bolam, 2003 (Alemanha/ Rei-
no Unido), 102 min – Drama/ Guerra.

A Inglaterra está em ruínas. Os Puritanos der-
rubaram o Rei Carlos I. Surgem dois heróis 
após a guerra: Lorde General Thomas Fairfaix 
e o sub-General Oliver Cromwell. A missão de 
ambos é unir e reformar o país. Fairfaix, mem-
bro da aristocracia, quer uma reforma modera-
da, enquanto Cromwell exige a execução do rei. 
A causa revolucionária defendida por seu com-
panheiro, Cromwell faz com que Fairfaix per-
ceba que precisa detê-lo, iniciando uma batalha 
onde a traição e a conspiração são as principais 
armas dos dois homens mais poderosos do país.

O MERCADO DE NOTÍCIAS
(PALESTRANTE)
DIA: 22/02 – DOMINGO
Documentário, 2014 (Brasil), 94min. (10 anos). 

O filme traz os depoimentos de treze impor-
tantes jornalistas brasileiros sobre o sentido e a 
prática de sua profissão, as mudanças na manei-
ra de consumir notícias, o futuro do jornalismo 
e os casos recentes da política brasileira, onde 
a cobertura da imprensa teve papel de grande 
destaque.

ele recebe a ajuda de sua ex-esposa para rei-
niciar a vida no comando de um “restaurante 
móvel”. O sucesso não vai demorar a chegar. 
A comédia e ótima.

HONRA E CORAgEM
(A PEDIDOS)
DIA: 15/02 - DOMINGO
ELENCO: Heath Ledger, Djimon Houn-
sou, Kate Hudson, 2002 (EUA), 120min – 
Aventura (14anos).

O tenente Harry tinha tudo o que um jovem 
poderia querer: carreira brilhante no Exercito 
Inglês, a noiva mais linda de Londres e três 
amigos mais do que leais. Ele perde tudo isso 
quando seu regimento é convocado para uma 
batalha no norte da África.  Harry se apavora 
e acaba entregando o cargo. Com medo e hu-
milhado quando sua noiva e seus amigos lhes 
enviam quatro penas brancas (símbolo da co-
vardia), ele decide voltar atrás e reconquistar sua 
vida.

FlORbElA
DIA: 18/02 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Dalila Carmo, Albano Jerónimo, 
Ivo Canelas, 2012 (Portugal), 119min – Dra-
ma Bibliográfico (14anos).

A famosa poetisa Florbela Espanca não conse-
gue levar uma vida de dona de casa e esposa em 
uma região rural. Seu maior desejo de desco-
berta irá leva-la a acompanhar o irmão Apeles 
na grande Lisboa, onde pode enfim conhecer 
tudo o que desejava: festas, amantes, movimen-
tos populares... Embora o marido tente trazê-
-la de volta, Florbela parte e encontra seu lugar 
na vida artística. Cheia de inspiração, começa a 
mostrar seus belos poemas nesta cidade que a 
tornou famosa... 
“Quem disser que pode amar alguém durante a 
vida inteira é porque mente. Florbela Espanca”.

O CAMPEãO
(CINECULT)
DIA: 19/02 – QUINTA-FEIRA
ELENCO: Jon Voight, Faye Dunaway, Ricky 
Schroder, 1979 (EUA), 117min – Drama (Li-
vre).

Billy Flynn é um ex-campeão de box vencido 
pela bebida e pelo jogo. O filme original é de 
1931 e conquistou dois prêmios no Oscar. Em 
1979 foi regravado e dirigido por Zeffirelli. Jon 
Voight faz o papel principal do boxeador que 
volta ao ringue por amor ao filho e com isso ga-
nha o Oscar de melhor ator em 79. O Menino, 

cinema
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DETOX DE vERãO
 Sucos detox são ótimos para o auxílio na eliminação das toxinas do 
corpo, no emagrecimento, além de repor os diversos minerais que perdemos 
junto com o suor. Eles possuem uma série de vantagens para a saúde que vai 
ajudá-lo a ser mais saudável.
 Segundo a nutricionista do restaurante do ICRJ, Cristiane Ribeiro, é 
aconselhável tomar os sucos detox preferencialmente pela manhã, pois assim 
seu dia começará rico em nutrientes, frutas, verduras e legumes. Você irá sentir 
os benefícios logo no primeiro copo de suco! Veja as sugestões:

1 - Suco Detox Digestivo

Ingredientes:
1 cenoura
1 xícara de chá de abacaxi cortado 
em cubos
Suco de 1 limão
Raspas da casca do limão
1 xícara de chá de talos de erva-doce

Preparo: 
Bata todos os ingredientes em uma 
centrífuga ou liquidificador. Acres-
cente água de coco ou água filtrada. 
Evite adicionar açúcar ou adoçante.

2 - Suco Detox maçã e cenoura

Ingredientes:
200 ml de água de coco
1 folha de couve
½ cenoura
½pepino
1 maçã
1 colher de sopa de chia

Preparo: 
Bata todos os ingredientes no liqui-
dificador. Se desejar, coe e sirva.

3 - Suco Detox verde

Ingredientes:
2 laranjas picadas s/ semente
3 folhas de couve c/ talo
1 gengibre pequeno ralado
1 litro de água

Preparo: 
Para fazer a bebida basta bater tudo 
no liquidificador e coar antes de 
beber.

4 - Suco Detox melancia com 
gengibre

Ingredientes:
3 fatias de melancia (s/caroço)
1 col. (chá) linhaça triturada
1 col. (chá) gengibre ralado

Preparo: 
Para fazer a bebida basta bater tudo 
no liquidificador e coar antes de 
beber.

 A próxima Aula de Gastro-
nomia será realizada no dia 25 de 
fevereiro e terá “Comida de Bote-
co” como tema. O cardápio que 
será ensinado nesta edição terá Bo-
linho de feijoada, mini harumaki 
de queijo coalho e mini hambur-
guinho gourmet como aperitivos. 
 Além disso, duas receitas 
com camarão terão destaque na 
aula: crocante de camarão com pá-
prica e basílico e escondidinho de 
baroa com camarão. Já está com 
água na boca? Aproveite, pois as 
inscrições já estão abertas na Ge-
rência Social. 

SEgREDOS 
DE 

bOTECO 



17iate news

 Mesmo com um certo atraso, vale a pena 
destacar a vitória do associado Kurt Wolff no Cam-
peonato Internacional de Natação Master em Hil-
desheim, na Alemanha em setembro passado. Este 
campeonato é o evento mais antigo e mais tradicio-
nal da natação master da Europa.
 Kurt ganhou medalha de ouro nos 50 metros 
Borboleta e declarou “quem conhece o nado borbo-
leta sabe que o esforço não é pouco, mas valeu”. 
Parabéns!

Braçadas na 
Alemanha

 O Iate Clube inicia neste mês uma 
campanha para descarte adequado das bandei-
ras nacionais em mau estado de conservação 
existente nas embarcações, seguindo a legisla-
ção vigente.
 As bandeiras velhas devem ser entregues 
na sala da DIRAN na sede do ICRJ sempre que 
houver necessidade de troca, durante todo ano. 
Elas serão armazenadas para que o seu descarte 
seja feito no Dia da Bandeira, em evento cívico 
realizado no dia 19 de novembro de cada ano.
 Solicitamos a colaboração de todos os 
sócios neste movimento para que as bandeiras 
não sejam descartadas em lixeiras e para que 
se cumpra o processo de troca de bandeira de 
acordo com o Art. 32 da Lei nº 8.421, de 1992, 
onde se lê:
 “As Bandeiras em mau estado de con-
servação devem ser entregues a qualquer Uni-
dade Militar, para que sejam incineradas no Dia 
da Bandeira, segundo o cerimonial peculiar”. 

BANDEIRA 
              NACIONAl

 Nos últimos meses a conta de água do ICRJ 
vem atingindo valores altíssimos. Só no mês de de-
zembro de 2014, o Clube pagou R$ 265.796,02! 
Projetos para coletar água estão sendo avaliados, 
mas enquanto eles não são efetivados, gostaríamos 
de contar com o uso consciente na sede e subsedes 
do Iate Clube. O planeta e o bolso de todos agra-
decem.

Conta 
D’água
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