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4 editorial

 Março é mês de celebrar! No dia 25 deste 
mês o Iate Clube do Rio de Janeiro comemora 95 anos de 
existência. Muitas histórias, grandes personalidades e atletas 
de destaque no cenário nacional e internacional dos espor-
tes náuticos já passaram por aqui. Cada um deles ajudou a 
construir a história de um dos clubes mais tradicionais do 
nosso país.
 Na capa desta edição você vê uma foto da antiga 
sede do ICRJ feita por Antônio de Pádua Simões registrada 
em 1943 no local onde hoje fi ca o “Quadrado da Urca”. E, 
para festejar em grande estilo, a banda Blitz fará um show 
na Pérgula da Piscina no dia 28 deste mês para sócios e con-
vidados. Os convites já estão à venda na Gerência Social.
 Além disso, neste mês o Comodoro Paulo Fabiano 
escreveu algumas palavras sobre o seu primeiro ano de man-
dato, confi ra na página ao lado. Na seção de entrevista, você 
conhecerá o Ouvidor do Clube, o sócio Haroldo Lorena, 
que aproveita o bate-papo para explicar como a Ouvidoria 
funciona e de quais maneiras você pode contatá-la.
 Este mês temos mais uma novidade: a segunda fase 
da campanha “Contando Gotas” entra em ação mais inten-
sa e frequente. Acompanharemos mensalmente a evolução 
do consumo de água no Clube, enfatizando cada vez mais o 
uso consciente e racional da água.

 Na parte da Vela, destacamos o Campeonato Brasi-
leiro de Optimist que rolou em janeiro e a clínica de apre-
sentação de novas classes aos jovens velejadores temos tam-
bém e o Campeonato Brasileiro de Laser sediado pelo ICRJ. 
Acompanhamos o desempenho de nossos atletas no Troféu 
Levin Memorial, Midwinters e na Copa do Mundo de Vela, 
todas realizadas em Miami.
 Na Pesca, você confere o Torneio Cabo Frio Marlin 
Invitational que terminou no início de fevereiro com a equi-
pe Ponta Negra sagrando-se a grande vitoriosa. Ainda tere-
mos o registro da equipe Ponta Firme que venceu o Torneio 
de Peixes de Oceano no fi nal do ano passado.
 No Iate News, mostramos um título antigo e como 
o processo de aquisição era feito antigamente. No Restau-
rante, teremos a Aula de Gastronomia com menu japonês 
no dia 3 de março, no Salão Marlin Azul. E ainda registra-
mos o baile de carnaval infantil, que animou a garotada no 
Circo Popeye.
 Para fechar, mostramos como foi a confraternização 
de fi nal de ano do Bilhar e as datas dos torneios Ouro e Prata 
que iniciam neste mês, abrindo o calendário de competições de 
2015.

boa leitura!
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Diante da população brasileira, certamente é pe-
queno o número de pessoas que compartilham parte de 
suas vidas numa agremiação (Clube). E assim o fazem 
não apenas para praticar as atividades de lazer que as in-
teressam, mas porque uma das fontes de maior satisfação 
da pessoa é o convívio alegre com os amigos. Poucas coi-
sas se equiparam aos momentos de boa conversa em meio 
aos sorrisos daqueles que escolhemos para compartilhar 
nossas vidas.

Para mim o ICRJ é, sobretudo, um condomínio 
de alegrias. E foi com intenção de resgatar a plenitude 
desse ideal que me candidatei ao honroso cargo de Co-
modoro para o biênio 2014/2016. Superado o espinhoso 
e exaustivo período eleitoral, completo agora o primeiro 
ano de mandato com a certeza de ter contribuído deci-
sivamente para reaproximar e democratizar o conjunto 
dos sócios com as esferas de administração do clube. As 
portas foram novamente abertas.

No que tange a administração propriamente dita, 
pauto minha atuação pela convicção de que o Comodo-
ro e os membros da Diretoria são sócios como todos os 
demais, com os mesmos direitos e deveres, temporaria-
mente colaborando com a administração do sonho de 
todos, ainda com algum sacrifício pessoal de seus pró-

HARMoNIA E ALEGRIA

prios tempos. Penso que a melhor forma de administrar o 
bem comum é simplesmente seguir as normas e princípios 
estatuídos pela vontade dos sócios expressos no Estatuto e 
Regimentos do ICRJ.

Neste primeiro ano de Comodoria arrumamos a 
casa, sem incremento de despesas e cotas extras, como con-
vém a uma simples e tradicional maneira de administrar. 
Enfrentamos os problemas de manutenção da sede e sub-
sedes, revimos contratos e custos de segurança, serviços e 
fornecedores em geral, com vistas à melhora de qualidade 
do que o clube oferece aos sócios, sem queda de padrão.

Quanto ao principal escopo do ICRJ, os esportes 
náuticos foram, e continuarão sendo o nosso foco central, 
especialmente neste ano que precede o maior evento espor-
tivo do planeta, a Olimpíada de 2016, quando o Rio será 
palco de todos os esportes, e atletas da vela do ICRJ estarão 
competindo por medalhas.

Enfi m amigos, continuarei meu mandato seguindo 
a trilha do bom senso e da moderação, comprometido com 
minha inabalável convicção de que o clube é minha segun-
da casa, onde encontro harmonia e compartilho a alegria de 
viver na sua plenitude. 

Abraços do,

PAULO FABIANO FERREIRA
COmOdORO
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ENTREVISTA

 Neste mês, vamos conhecer 
um pouco do trabalho bem espe-
cífico realizado pelo Ouvidor do 
Clube Haroldo Lorena. Aproveita-
mos para saber mais a fundo como 
funciona e de quais maneiras a co-
municação pode ser feita através de 
qualquer associado do ICRJ.

ICRJ: O que já realizou nesses meses 
de Ouvidoria?
Haroldo Lorena: Considerando que 
a Ouvidoria na gestão do Comodo-
ro Paulo Fabiano foi implantada em 
1º de setembro de 2014, portanto 
há seis meses apenas, posso afirmar 
que esta nova versão está nos seus 
primeiros passos, buscando se firmar 
perante o quadro social. Aproveito a 
oportunidade para esclarecer a fun-
ção da Ouvidoria no ICRJ: Ela tem a 
finalidade de receber, examinar e dar 
encaminhamento às reclamações, elo-
gios, sugestões e denúncias referentes 
a procedimentos e ações que ocorram 
no âmbito do ICRJ. Na realidade, é 
mais um canal à disposição do quadro 
social que não invalida todos os outros 
existentes, só complementa. 

 A Ouvidoria no ICRJ é um 
pouco distinta daquelas conhecidas 
em grandes empresas, onde a figura do 
Ouvidor é vista como uma instituição 
que só pode ser acessada via telefone 
ou internet. No Iate, o Ouvidor é um 
sócio, frequentador assíduo e, portan-
to, facilmente acessível a todos. Esta 
facilidade que o sócio tem de colocar 
suas opiniões pessoalmente ao Ou-
vidor não invalida a necessidade de 
formalizar os casos mais complexos, o 
que deve ser feito pelo site do Clube 
(www.icrj.com.br). 
 Como Ouvidor, procuro en-
trar em contato via telefone imediata-
mente com o remetente da mensagem, 
buscando entender o assunto exposto. 
Isto facilita muito o encaminhamento 
correto do assunto, e mostra aos asso-
ciados que sua mensagem foi recebida 
e estará sendo processada.

ICRJ: Quais melhorias pretende fa-
zer como Ouvidor até o final de seu 
mandato. Quais são seus planos?
Haroldo Lorena: No caso da Ouvi-
doria, melhorar sua atuação é ter reco-
nhecimento por parte dos sócios que a 
contribuição de todos com sugestões, 
elogios e reclamações são realmente 
verificadas e destinadas às diretorias 
competentes para a solução de cada 
item.
 Na medida em que o Clube 
esteja bem administrado, a Ouvido-
ria tende a ser pouco acionada, assim 
toda a mensagem recebida é entendida 
como uma ajuda para melhorar a ope-
ração do Clube, que é bastante com-
plexa.
 A Ouvidoria faz parte da Ad-
ministração como um órgão auxiliar 
para o seu melhor desempenho, fun-
ciona como um termômetro a serviço 
do quadro social. O objetivo de todos 
sócios e administradores é ter um Clu-
be funcionando cada vez melhor.

ICRJ: O que você considera que está 
funcionando e não vai modificar?
Haroldo Lorena: Em minha opinião, 
a Ouvidoria está atuando de modo 
adequado, principalmente na rapidez 
do contato pessoal com os sócios logo 
após sua mensagem e na sua solução. 
Entretanto, tudo na vida sempre pode 
melhorar, com o aprendizado constan-
te. Assim sendo, também estou aberto 
às críticas e ao aconselhamento dos 
amigos. Qualquer sugestão para uma 
melhor atuação da Ouvidoria, sempre 
será bem- vinda.

ICRJ: Que legado pretende deixar 
para o Clube?
Haroldo Lorena: Sem grandes pre-
tensões, quero que esta atividade seja 
mantida pelas próximas Comodorias. 
Ter a figura de um Ouvidor atuando 
como parte do time da Administração, 
jogando junto e colaborando sempre 
que necessário com os Diretores. Este 
é o modelo que desejo deixar como 
exemplo. 

ICRJ: E um breve histórico de sua 
trajetória no ICRJ como esportista 
e administrativamente.
Haroldo Lorena: Fui velejador de La-
ser durante 20 anos nas águas da Lagoa 
de Araruama, na Região dos Lagos. 
Atualmente, me coloco como aprecia-
dor do esporte, mas o Laser ainda está 
pronto para futuros desafios.
 Entrei na política do Clube 
após me aposentar da IBM, inicial-
mente eleito Conselheiro, ajudei a ad-
ministração como responsável da pis-
cina, onde fiquei por quase dois anos.  
Como nadador, tenho um carinho 
muito especial por este setor do Clube.
 Fui reeleito para o Conselho 
Deliberativo apoiando a atual Como-
doria, além da Ouvidoria, também 
faço parte da Comissão de Ética.   
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 A competição que aconteceu 
de 9 a 18 de janeiro no ICRJ contou 
com a participação de 145 velejadores 
na classe veteranos e 67 na classe estre-
ante vindos de diversos estados. O Bra-
sileiro de Optimist é considerado um 
dos mais tradicionais da Vela brasileira, 
pois atrai dezenas de jovens que repre-
sentam o futuro promissor do esporte 
em nosso País.
 Na cerimônia de abertura, a 
Banda do Distrito Naval fez uma apre-
sentação para todos os competidores, 
familiares e sócios do ICRJ presentes 
no Cais da Bandeira, inclusive com a 
presença do Contra-Comodoro Hélio 
Lyra de Aquino Junior, do Diretor de 
Vela Fernando Madureira e do Assessor 
da diretoria de Vela Guilherme Born.
 Na raia, foram disputadas 12 
regatas durante toda competição. Após 
a oitava regata, as flotilhas foram divi-
didas em Ouro (até o 71º colocado) 
e Prata (do 72º colocado em diante). 
Na Ouro, das regatas disputadas, cin-
co foram vencidas pelo gaúcho Tiago 
Quevedo do VDS, que conquistou o 
seu bicampeonato. Em segundo lugar 
ficou o pernambucano Tiago Monteiro 
do CICP, e em terceiro lugar, Gabriel 
Camargo, também do VDS. A melhor 
posição de um representante do ICRJ 
na classificação geral foi o sexto lugar 
da velejadora Daniela Luz, que foi 
campeã no Feminino.
 Na Prata, o primeiro lugar fi-
cou com Lorenzo Corrêa do CDJ, se-
guido por Guido Hirt do ICRJ e Ra-
fael Bonatto do ICLI. A cerimônia de 
premiação foi realizada na Pérgula da 
Piscina com entrega de troféus e grande 
confraternização entre os participantes.

43º CAmpEONAtO
 BRAsILEIRO dE OptImIst
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 No meio do Campeonato 
Brasileiro de Optimist, os velejado-
res tiveram uma folguinha para co-
nhecer novas classes, entre elas: Byte, 
29er, 420, Laser e Prancha à Vela. 
Para tentar mudar o cenário de aban-
dono do esporte por muitos atletas 
após a fase do Optimist (até 15 anos 
de idade), uma clínica organizada 
pela CBVela em parceria com o ICRJ 
realizada no dia 16 de janeiro, mos-
trou novas possibilidades no esporte.
 Durante todo o dia, os jo-
vens tiveram muitas atividades e 
puderam experimentar barcos das 
classes Laser, 29er (anterior ao 49er), 
Windsurfe e 420 (anterior ao 470). 
Além de testes dos barcos e pranchas, 
houve palestras com os atletas Bruno 
Fontes, Torben Grael e Patrícia Frei-
tas no Centro Cultural e com repre-
sentantes do COB, para que todos 
soubessem um pouco sobre a vida de 
um atleta profissional. 

Conhecendo 
novas Velas

 Em janeiro tivemos o Campeonato Brasileiro de Laser dividido em 
duas partes. Antes de começar a disputa, tivemos o batismo dos novos vele-
jadores, muitos vindos da classe Optimist, em frente ao hangar2.  Um típico 
“trote” adolescente com muita farinha, ovos e muita sujeira. Os familiares 
também estiveram presentes registrando todo o momento de diversão entre os 
novatos no Laser. 
 Já na água, do dia 19 a 29 de janeiro, a STD. e Radial Feminino foram 
as primeiras a entrarem na água com 67 velejadores, de 8 estados do Brasil e de 
9 países diferentes, que aproveitaram para treinar na raia olímpica. Durante os 
primeiros cinco dias de competição, foram realizadas dez regatas com ótimas 
condições climáticas e briga acirrada até o final.
 Já do dia 25 ao dia 29 de janeiro, foi a vez das classes Radial Masculino 
e 4.7 competirem. Nesta fase, tivemos 87 velejadores na raia valendo também 
vaga nos Jogos Pan-Americanos deste ano no Canadá. Confira a classificação 
completa no site do Clube.

CAmpEONAtO
BRAsILEIRO dE LAsER

 No dia 31 de janeiro ter-
minou a Copa do Mundo de Vela 
em Miami, nos EUA. As melhores 
velejadoras do mundo em 2014, 
Martine e Kahena iniciaram o ano 
garantindo um lugar ao pódio com 
a medalha de bronze na classe 49er 
FX.
 Na Laser, Robert Shie-
dt sofreu punição e terminou em 
sexto lugar. Mas, agora seu próxi-
mo desafio é neste mês com o Tro-
feo Princesa Sofia, em Palma de 
Mallorca, na Espanha.

Em miami...
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VELA - mARÇO 2015

data Regata Classes
07 Regata Aniversário 95 anos do ICRJ Monotipos

08 Regata Aniversário 95 anos do ICRJ Oceano

11 a 15 Seletiva Jogos Pan-Americanos J/24

21 71ª Regata Darke de Mattos Star

21 e 22 Copa Aniversário 95 anos do ICRJ Optimist

22 Regata Robert Scheidt Star e Snipe

28 Regata Carlos Alberto de Brito R22, Star, J24, HPE e J70

28 Regata Comte Geraldo Luiz Miranda de Barros
(Regata Rio-Búzios) Oceano

29 Regata José Carlos Laporte R22, Star, J24, HPE e J70

 O Iate Clube do Rio de Ja-
neiro parabeniza a dupla Lars Grael 
e Samuel Gonçalves pela brilhante 
participação no Troféu Levin Memo-
rial e no Midwinters, da Classe Star. 
Os eventos foram realizados no Coral 
Reef Yacht Club na Baía de Biscayne, 
em Miami em janeiro deste ano.
 No Levin Memorial, eles fica-
ram em 3º lugar no geral. Segundo 
Lars, o critério adotado neste ano não 
os favoreceram: ”vencemos duas das 
cinco regatas, mas o critério de não 
adotar descarte do pior resultado, 
prejudicou nosso campeonato, já que 
na 2ª regata, tivemos 2 incidentes e 
cruzamos a linha na 14ª colocação”. 
O Norte-Americano Paul Cayard e 
seu tripulante Magnus Liljedahl, um 
dos maiores destaques do esporte le-
varam o título do campeonato.
 No Midwinters, a quebra do 
mastro, devido aos ventos fortes já 
na 1ª regata, tirou a dupla brasileira 
da liderança. Contudo, eles conse-

Lars em Miami

guiram segurar o vice-campeonato. 
Nas sete regatas seguintes, eles ven-
ceram quatro e terminaram em 3º 
lugar nas demais. Mesmo com toda 
adversidade, Lars e Samuel consegui-
ram superar a colocação do ano an-
terior, quando terminaram na quarta 
posição. A vitória foi do experiente 
velejador cubano naturalizado norte-

-americano, Augie Diaz e seu proeiro 
Arnis Baltins.
 Além da dupla de velejadores 
representando o ICRJ, mais cinco 
barcos da Classe Star representaram o 
Brasil, mostraram a força e o prestígio 
da classe que foi suprimida dos Jogos 
do Rio 2016, para prejuízo do espor-
te olímpico brasileiro.

vela



10 pesca

 O 22º Torneio Cabo Frio 
Marlin Invitational deste ano foi um 
pouco diferente do comum. A com-
petição contou com 16 embarcações 
inscritas. Tivemos liberados 12 Mar-
lins Azuis e muitos foram perdidos. 
Devido às condições meteorológicas 
desfavoráveis à pescaria, o torneio foi 
adiado algumas vezes e só iniciou no 
dia 31 de janeiro. 
 Devido a este fato, a saída das 
embarcações acabou sendo autorizada 
tanto por Cabo Frio quanto pelo Rio 
de Janeiro, porém a área de pesca foi li-
mitada à região de Cabo Frio. Um fato 
curioso foi que, na 1ª etapa, nenhuma 
equipe pontuou. Já a 2ª e 3ª etapas fo-
ram realizadas no mesmo final de se-
mana, nos dias 6 e 8 de fevereiro, com 
ótimas condições de mar e vento. E no 
sábado, dia 7, o tradicional churrasco 
de confraternização aconteceu na sub-
sede de Cabo Frio.
 Na classificação geral, a equi-
pe Ponta Negra, do Comandante José 
Vasco, João Paulo, Fernando Pedrosa, 
Ricardo Pedrosa, Mario Picozi e Gus-

mARLIN NA LINHA

tavo, foi a grande campeã, com um 
total de três Marlins Azuis liberados. 
Além do título, a equipe se classificou 
para representar o Brasil e o ICRJ no 
Mundial de 2016, possivelmente na 
Costa Rica.
  A vice-campeã foi a equipe 
Dagarana, comandada por Rafael Fer-
reira, Igor Assad, João Pascoli, João 
Franklin Filho e João Pedro Zarur. Em 
terceiro lugar terminou a equipe Bi-
noca, do Comandante Leonardo Bo-
chner, Eliseu Soares Neto, Pedro Ber-
trand, Fernando Caetano de Almeida 
e Afranio Faro.
 Vale destacar que, a disputa foi 
emocionante até os últimos instantes, 
onde muitas equipes ainda tinham 
chances de vencer. 
 A Taça Eficiência 2014/2015 
foi vencida pela equipe Picante, do 
Comandante Luiz Carlos Bulhões, 
Lucas Bulhões, Alberto Quintaes e 
Paulo Vivacqua. 

 Parabéns aos participantes!

 No 13º torneio Anual 
de peixes de Oceano realizado 
em dezembro passado, ficou 
faltando o registro da vito-
riosa equipe ponta Firme, do 
Comandante marcos Lips, Vi-
cente Arruda, Vicente Luiz Ar-
ruda, Fernando Almeida, Jorge 
Cervães e marcos Ramayana.
 Em tempo... A segunda 
colocação foi para a equipe pi-
cante do comandante Luiz Car-
los Bulhões, e a terceira posição 
ficou com a equipe Anaheim, 
do comandante Wolney maga-
lhães.

13º torneio 
Anual de 
peixes de 
Oceano

Equipe Ponta Firme comemora a vitória
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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

sede/edn
Horário pilates

Terça-feira
Das 9h às 18h

Quarta-feira a sábado
das 9 às 19

Horário salão Iate

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)
- Capitão Amador
- GPS (inscrições abertas)

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

mERGULHO:
Cursos de mergulho do recreacional 
ao Instrutor

VELA RECREACIONAL:
- 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 
Notinha: Aulão gratuito de stand Up 
Paddle ministrado pelo professor Bru-
no Moreira Leite, dia 29 de março.
 Obs.: Os interessados no aulão deve-
rão entrar em contato com a secretaria 
da EDN, para fazer o agendamento.
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 No dia 25 deste mês, o Iate 
Clube comemora seus 95 anos de fun-
dação. Quase um século de atividades 
náuticas e sociais serão comemorados 
em grande estilo na Pérgula da piscina, 
no próximo dia 28 de março a partir 
das 20h. 
 Para animar a festa, a cario-
quíssima Banda Blitz com Evandro 
Mesquita e Cia. irão fazer todos dan-
çarem noite adentro. Os convites já 
incluem a gastronomia, bebidas serão 
pagas a parte. Para sócios, os convites 
custarão R$ 150,00 e para convidados 
de sócio, R$ 200,00. Garanta o seu na 
Gerência Social. 
 Mais informações pelo telefo-
ne: (21)32237200 – Ramais 2120 e 
2232.

social

PARAbéNS PARA o ICRJ

 O pré-carnaval da criançada no Iate 
Clube foi bastante animado na tarde de 
domingo, dia 8 de fevereiro. O Cirquinho 
Popeye se encheu de pequenos super-heróis 
e princesas que se divertiram com as oficinas 
de máscaras e de instrumentos musicais, ca-
marim com adereços carnavalescos e o show 
da Gata Maria e banda ao vivo. Além disso, 
teve pipoca 
e algodão 
doce pra 
todo mundo.

mAtINê dE CARNAVAL
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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 e quintas, 
das 17h30 às 18h30.
tEAtRO mUsICAL - Todas as terças e quintas,
das 18h30 às 19h30 
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

Março
14

Música no Museu - Quarteto Gaia (Violinos, viola e violoncelo)
No CCGV, às 20h

Tributos - Marianna Leporace canta Vinícius de Moraes
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

24

Tributos - Maira Martins canta Caetano Veloso
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.21

95º Aniversário do ICRJ - Show com a Banda blitz
Pérgula da Piscina, das 20h à 01h.28
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CURIOsO CAsO dE 
BENJAmIN BUttON
DIA: 01/03 - DOMINGO
ELENCO: Brad Pitt, Cate Blanchett, 2009 
(EUA), 130min – Drama Romântico (12anos).

O “Curioso Caso de Benjamin Button” é uma 
adaptação de um conto escrito por Scott Fitz-
gerald em 1920, que fala de um homem que 
nasceu com 80 anos de vida e começa a reju-
venescer a partir daí. Este filme é dirigido por 
David Fincher, estrelado por Brad Pitt e Cate 
Blanchett que vivem as almas gêmeas Benjamin 
e Daisy. O Caso de Benjamin Button é uma 
aventura épica sobre um viajante do tempo, 
mas é também uma ode ao amor que ultrapassa 
as barreiras do tempo. Vencedor de três Oscar. 

O pROtEtOR
DIA: 04/03 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Denzel Washington, Chloë Gra-
ce Moretz, 2014 (EUA), 120min – Policial 
(12anos).

Baseado na série de televisão “The Equalizer” do 
ano de 1980, o filme apresenta Robert McCall, 
um homem misterioso que costumava traba-
lhar como oficial da polícia. Motivado pelas 
injustiças sociais, ele ajuda qualquer pessoa em 
perigo. A protegida da vez é Teri, uma jovem 
explorada sexualmente por mafiosos russos.

QUEBRA dE 
CONFIANÇA
(A PEdidos)
DIA: 06/03 – SEXTA-
-FEIRA
ELENCO: Ryan Phillippe, 
Chris Cooper, Laura Lin-
ney, 2007 (EUA), 110min 
– Suspense (14anos).

Este filme é baseado na história real da maior 
falha na segurança dos Estados Unidos. Eric 
sonha em ser um agente de respeito quando é 
escolhido a dedo para trabalhar com o famoso 
Robert Hanssen na área de certificação de in-
formações, uma nova divisão criada para prote-
ger as informações confidenciais da Inteligência 
do FBI. Eric O’Neill vai se encontrar em um 
jogo mortal de espião contra espião. 

tRIstÃO E IsOLdA
DIA: 07/03 - SÁBADO
ELENCO: James Franco, Sophia Myles, 2006 
(EUA, INGLATERRA), 120min – Drama 
Romântico (14anos). 

“Tristão e Isolda” é um romance que nos mos-
tra que o amor é mais forte que a morte e vivem 
um romance como o de Romeu e Julieta. Os 
pais de Tristão são assassinados e, a partir dai 
ele será um guerreiro importante enquanto os 
Clãs lutam pelo poder na Inglaterra. Os dois 
amantes vão arriscar tudo para viver o seu gran-
de amor proibido. 

FOmOs HERÓIs
DIA: 08/03 - DOMINGO
ELENCO: Mel Gibson, Madeleine Stowe, 
2002 (EUA), 138min – Guerra, Histórico 
(14anos).

Estrelado por Mel Gibson e Madeleine Stowe 
“Fomos Heróis” é um filme comovente. Que 
mostra a chegada dos americanos ao Vietnã e 
o começo da guerra que matou milhões de jo-
vens. Em novembro de 1965, o tenente coronel 
Hal Moore e seus jovens soldados aterrissam na 
zona de Pouso Raio X no Vale de Drang, no 
Vietnã, local que viria ser chamado o Vale da 
Morte. Moore e seus 400 soldados foram cer-
cados por dois mil combatentes vietnamitas, 
proporcionado uma das batalhas mais emocio-
nantes da história americana. Curiosidade: Nos 
Estados Unidos as mulheres dos soldados em 
combate rezavam para que o táxi amarelo não 
parasse em frente de suas casas...

ARREmEssO dE OURO
DIA: 11/03 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Jon Hamm, Suraj Sharma, 2014 
(EUA), 120min – Drama, Esporte (Livre).

Baseado em uma história real, o filme mostra 
a vida de dois jovens indianos jogadores de crí-
quete e descobertos pelo agente esportivo J.B. 
Bernstein. Através de técnicas de recrutamento 
pouco convencionais, ele força a barra e leva os 
rapazes para os Estados Unidos com o objetivo 
único de transformá-los em grandes jogadores 
de beisebol.

ACUsAdOs 
Dia:12/03- QUINTA-
-FEIRA
ELENCO: Kelly Mc-
Gillis, Jodie Foster, 1988 
(EUA, Canadá), 108min 
– Drama (16anos).

Quais são os limites da 
justiça? Da responsabili-

dade social? Jodie Foster faz uma interpretação 
digna de um Oscar com a personagem Sarah 
Tobias, que tem uma vida difícil e indepen-
dente. Ela é estuprada nos fundos de um bar 
da vizinhança e isso é apenas o começo da sua 
prova. Agora, Sarah vai ter que combater o sis-
tema legal não uma, mas duas vezes. Ela e sua 
advogada irão atrás dos atacantes, cujos gritos e 
aplausos encorajam o ataque.

p.s. EU tE AmO
DIA: 13/03 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Hilary Swank, Gerard Butler, 2006 
(EUA), 120min – Romance.

Holly é uma mulher linda, inteligente, casada 
com o amor de sua vida Gerry e quando ele 
morre, devido a uma grave doença, sua vida 
desmorona. O interessante nesta história é a 
ideia do autor em colocar Gerry escrevendo 
antecipadamente lindas cartas, que sua esposa 
abriria uma a uma sendo assim guiada na sua 
dor depois que ele partir. É um filme emocio-
nante.    

O pORtEIRO  dA  NOItE
DIA: 14/03 – SÁBADO
(PALEsTRANTE)
ELENCO: Dirk Bogarde, Charlotte Ram-
pling, Philippe Leroy, 1974 (ITA), 118 min – 
Drama (18 anos).

Se trata da melhor obra de Liliana Cavani 
como diretora, comparável à “Lua de Fel” de 
Polanski. O filme levanta muitas polêmicas ao 
tratar de temas como a transgressão sexual e o 
nazismo. Além disso, ele entra na lista das obras 
mais polêmicas produzidas até hoje. Os atores 
Dirk Bogarde e Charlotte Rampling estão em 
suas melhores performances. 

pROGRAmAÇÃO dO CINEmA - mARÇO
Quartas, quintas, sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcelos
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são mostradas belas imagens de muitas de suas 
obras, como a Casa das Canoas, o Palácio do 
Planalto, a Sede do Partido Comunista Francês, 
a Universidade de Constantine, o MAC em Ni-
terói, entre outras. Oscar Niemeyer revolucio-
nou a arquitetura moderna com a introdução 
da linha curva e a exploração de novas possibili-
dades de utilização do concreto amado.

NAmORAdOs 
pARA sEmpRE
DIA: 27/03 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Ryan Gos-
ling, Michelle Williams, 
Mike Vogel, 2011 (EUA), 
112min – Romance/Dra-
ma (14anos).

Aclamado pelo público e pela critica mundial, 
este e um retrato íntimo de um relacionamento 
que está em franca desintegração. Com um ro-
mance outrora cheio de paixão, Cindi e Dean 
são casados e tem uma fi lha de cinco anos. Es-
perando salvar seu casamento, reserva um quar-
to de hotel relembrando anos atrás quando se 
encontraram e se apaixonaram. Movendo-se de 
uma forma fl uida entre o passado e o presente, 
o fi lme se desdobra como um dueto cinema-
tográfi co cujo refrão pergunta sem parar “para 
aonde foi nosso amor?”.

AmAdEUs: UmA HIstÓRIA 
VERdAdEIRA
(MÚsiCA CLÁssiCA) excepcionalmente no domingo
DIA: 29/03 - DOMINGO
ELENCO: Tom Hulce, F. Murray Abraham, 
Simon Callow, 1980 (EUA), 180min – Drama 
Histórico.

O ano é de 1781 e Antônio Salieri é o com-
petente compositor a serviço do imperador.  
Quando Mozart é apresentado a corte Salieri, 
se surpreende ao descobrir que todos os talentos 
musicais que sempre desejou foram por destino 
dados a um moleque brincalhão. Enlouqueci-
do pela inveja, Salieri não medirá esforços para 
destruir Mozart, nem que fosse necessário ma-
tá-lo. “Amadeus” é uma suntuosa reprodução 
de uma época em que brilhou toda a maestria 
da divina música de Wolfgan Amadeus Mozart. 
Vencedor de oito Oscar.

Durante uma noite de patrulha, Simon e Julie 
dois policiais noturno ferem um trabalhador 
jovem que havia atacado um dos seus colegas 
sem motivos aparentes. A dupla injustamente 
acusada, decide provar sua inocência. Foi consi-
derado o melhor policial do ano.

CONFIdENCIAL
DIA: 21/03 - SÁBADO
ELENCO: Toby Jones, Sandra Bullock, 2006 
(EUA), 110min – Drama Biográfi co (14anos).

Segundo críticos do cinema americano, “este 
fi lme mostra a melhor performance de Sandra 
Bullock”. É baseado em fatos reais sobre o bru-
tal assassinato de uma família do Texas. O gran-
de escritor Truman Capote autor de “A Sangue 
Frio” realizou uma pesquisa para escrever seu 
primeiro livro de não-fi cção. O elenco é estre-
lar com Toby Jones, Sandra Bullock, Gwyneth 
Paltrow, Daniel Craig e Isabella Rossellini. Suas 
vidas mudarão para sempre...

A tROCA
DIA: 22/03 - DOMIN-
GO
ELENCO: Angelina Jo-
lie, John Malkovich, 2008 
(EUA), 141min – Drama 
(16anos).

Esta é uma história real, um fi lme de Clint Eas-
twood que abalou o sistema legal da Califórnia.
Los Angeles 1928. Sem imaginar que seu dra-
ma começaria naquele momento, Cristine 
despede do fi lho Walter e sai para mais um dia 
de trabalho. Ao voltar, percebe que o menino 
desapareceu. Cristine inicia uma busca in-
cessante e meses após o sumiço, cruza em seu 
caminho um garoto alegando ser seu menino 
desaparecido. Cansada do turbilhão de policiais 
e repórteres e tendo também que equilibrar seus 
confl itos emocionais, Cristine aceita a situação 
e o leva para casa. Mas no fundo do coração ela 
sabe que ele não é seu fi lho.

OsCAR NIEmEYER... 
“A VIdA É Um sOpRO...”
DIA: 25/03 – QUARTA-FEIRA
Documentário, 2007 (Brasil), 89min (Livre)

O fi lme fala da vida e obra de Oscar Niemeyer, 
um dos mais reconhecidos arquitetos brasilei-
ros. De forma descontraída trata de arquite-
tura, histórias do arquiteto, luta política e de 
sua paixão pelas mulheres. No documentário, 

O JOGO dA 
ImItAÇÃO
DIA: 15/03  DOMINGO
(PALEsTRANTE)
ELENCO: Benedict Cum-
berbatch, Keira Knightley, 
Matthew Goode, 2014 
(EUA, Reino Unido), 114 
min – Drama (14 anos).

Durante a Segunda Guerra Mundial, o gover-
no britânico monta uma equipe que tem por 
objetivo quebrar o “Enigma”, o famoso código 
que os alemães usam para enviar mensagens aos 
submarinos. Um de seus integrantes é Alan Tu-
ring (Benedict Cumberbatch), um matemático 
de 27 anos estritamente lógico e focado no tra-
balho, que tem problemas de relacionamento 
com praticamente todos à sua volta. O fi lme re-
cebeu 8 indicações para o Oscar. O ator prota-
gonista Benedict Cumberbatch está impecável.

REdIRECtEd
DIA: 18/03 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Vinnie Jones, Scot Williams, 2014 
(EUA), 115min – Ação (14anos).

Na trama, John, Ben, Tim e Michael, ladrões 
de primeira viagem, se veem presos na Europa 
Oriental por causa de uma série de mal-enten-
didos. Para encontrar o caminho de volta pra 
casa, eles terão que encarar muitas coisas como: 
assassinos de aluguel, prostitutas, policiais cor-
ruptos, contrabandistas e muito mais. Tudo isso 
enquanto redescobrem o quanto são amigos.

GLÓRIA FEItA dE sANGUE
(CiNE CULT)
DIA: 19/03 – QUINTA-FEIRA
ELENCO: Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adol-
phe Menjou, 1957 (EUA), 88min – Guerra, 
Drama (14anos).

Este fi lme foi um grande sucesso de Kirk Dou-
glas como coronel Dax que, em um dia em 
plena guerra de 1914 teve que tomar uma deci-
são perigosa e importantíssima. O fi lme é uma 
impressionante obra de arte do grande diretor 
Stanley Kubrick. “Glória Feita de Sangue” é 
uma experiência inesquecível e uma doloro-
sa acusação sobre a política militar de então. 
Como experiência cinematográfi ca, é inesque-
cível.

GUARdIÕEs dA ORdEm
DIA: 20/03 - SEXTA-FEIRA
ELENCO: Cécile De France, Fred Testot, 2010 
(França), 100min – Suspense Policial (16anos). 

cinema
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 Como já vínhamos alertan-
do desde o ano passado, logo após o 
Comodoro Paulo Fabiano assumir, a 
crise de falta d’água chegou a níveis 
preocupantes. Não temos mais tem-
po para teorias, precisamos agir. A 
responsabilidade é de todos nós, e sua 
também. 
 A partir deste mês, apresen-
taremos neste boletim a evolução de 
consumo de água do ICRJ. Iniciare-
mos uma segunda etapa da campanha 
“Contando Gotas” e já está em pauta 
a apresentação de projetos para reuso 
e captação de água de chuva para a 
próxima reunião do Conselho Deli-

berativo.  Todavia, tudo isso não terá 
a menor utilidade se não houver a co-
laboração de cada um.
 Temos que economizar água 
no banho, na lavagem das embar-
cações, na irrigação do jardim, em 
tudo. E, todos os vazamentos devem 
ser comunicados imediatamente à 
Diretoria de Manutenção. O Diretor 
da Manutenção José Pontes, que está 
à frente desta campanha avisa: Tere-
mos sinalização espalhada pelo Clu-
be todo, pois precisamos lembrar em 
todo momento que estamos em uma 
situação crítica. 
 José Pontes destaca também 
que, na Sede do ICRJ há 10 reserva-
tórios de água, com capacidade de ar-
mazenamento total de 920m³. Base-

ando-nos pela média de consumo em 
janeiro passado, caso o abastecimento 
fosse interrompido, teríamos auto-
nomia por aproximadamente 7 dias, 
destaca o diretor. Porém, vale lembrar 
que o sistema não é interligado. Sen-
do assim, poderíamos ter água em um 
ponto do Clube e em outro, não.
 Lembrando que, a economia 
de água além de colaborar com este 
momento de crise, ainda reduzirá o 
custo com o pagamento mensal de 
consumo. Colabore com o nosso 
ICRJ, denuncie qualquer utilização 
imprópria, desperdício ou vazamento 
de água imediatamente à Diretoria de 
Manutenção.
 Veja no gráfi co abaixo, a re-
dução signifi cativa do consumo total 
em comparação a 2014:
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17iate news

 Finalizando os registros de con-
fraternizações no fi nal do ano passado, 
não poderíamos deixar de publicar a 
bela foto tirada no churrasco do Bilhar 
realizado no Bar dos Pinguins em 17 de 
dezembro passado. Na ocasião, foram 
entregues os troféus dos torneios Prata, 
Ouro e Handicap. Os sócios aproveita-
ram muito o churrasco, a música ao vivo 
e o sorteio de brindes num clima muito 
descontraído.

Churrasco do bilhar

mENU JApONês 
Neste mês a chef Lorena 
vai dividir a bancada com 
o sushiman Anselmo para 
ensinar um cardápio de 
comida japonesa. A aula 
será realizada no dia 3 de 
março, terça-feira, no salão 
marlin Azul para até 20 
pessoas. As inscrições de-
vem ser feitas na Gerência 
social. Você irá aprender:

Arroz Japonês
missoshiro
sushi
sashimi
makimonos e Uramakis
Yakissoba
Harumaki de Nutella 
com morango

INÍCIO dOs tORNEIOs
 O Bilhar começa neste mês a 
sua temporada 2015 de torneios, mais 
precisamente no dia 9 de março com 
a primeira etapa da classe prata.  Na 
semana seguinte, será a vez da classe 
Ouro encaçapar as bolas, no dia 16 de 
março.  Boa sorte aos participantes!

RESTAURANTE
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