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oceano, monotipos e optimist

 PeSCa
Começou a temporada de pesca de Cais
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Chegamos à metade do ano! 
E, na capa deste mês, está a largada da 
classe Optimist que, juntamente com 
a classe Oceano e Monotipos comple-
taram o trio de competições da Taça 
Comodoro do ICRJ durante o mês 
de maio.
 Continuando a falar sobre 
Optimist, a 2ª etapa do Torneio In-
terno da Flotilha Zé Carioca está ser-
vindo para dar ritmo de competição 
aos jovens velejadores. Outra regata 
tradicional que registramos neste bo-
letim é a Regata Benjamin Sodré, que 
foi realizada no início de maio. 
 Fechando a seção da Vela, te-
mos a chamada da Semana Interna-
cional de Vela que vai acontecer no 
final deste mês no ICRJ e que vai reu-
nir os principais velejadores olímpicos 
do mundo no Clube. Este evento será 
importantíssimo para nossos atletas e 
também para firmar mais uma vez a 
tradição e prestígio no ICRJ nos es-
portes náuticos.
 Na Pesca, você irá conferir o 
hexacampeonato e a quebra do recor-
de de vitórias consecutivas pela equi-
pe Pisces no Torneio de Pesca Costei-
ra. A equipe Jenny terminou como 
vice-campeã e a equipe Ponta Firme/
Release em terceiro lugar. 
 Mostraremos também o 
Campeonato Estadual de Caça Sub-
marina realizado pelo ICRJ com 
homenagem aos pescadores Ricardo 
Dias e Edmundo Souto de Oliveira. 
E, finalizando a seção, você ficará por 
dentro do início da Temporada de 
Pesca de Cais com tudo o que rolou 
na 1ª etapa. 
 Julho chegou e com ele as de-
lícias de inverno que a equipe do Res-
taurante está preparando para você! 

Começando o mês com o Festival de 
Comida Mediterrânea no dia 11 de 
julho e terminando com a Aula de 
Gastronomia no dia 30. Além desses 
eventos, todas as noites de quinta-
-feira você poderá degustar deliciosas 
sopas no Buffet montado na Varanda.
 Outros eventos irão agitar as 
noites do Clube. No início do mês os 
adolescentes terão uma festa só para 
eles. Ou melhor, um Luau no Convés 
só para eles. O som fica por conta do 
músico Luis Carlinhos e o visual por 
conta da vista da Baía de Guanabara. 
 No dia 18, o Salão Nobre re-
ceberá a banda Urca Bossa Jazz com o 
melhor do jazz e da bossa nova, com 
comidinhas inclusas no valor do con-
vite. Passe na sala da Gerência Social 
e garanta seu convite.
 Terminando o mês, um tradi-
cional churrasco gaúcho com direito 
a costelão servido no espeto corrido 
e boa música com o grupo Chapéu 
de Palha, será montado na Pérgula da 
Piscina, na noite do dia 25 de julho.
 Além deles, você irá conferir 
tudo que aconteceu no The Beatles 
Night, o evento que mudou para um 
espaço maior para atender à demanda 
pelo show, que extrapolou a capacida-
de do Salão Marlin Azul.
 Na EDN, a Colônia de Férias 
chega a partir do dia 21 para ocupar o 
tempo livre durante as férias do meio 
do ano da garotada. Com supervisão 
de uma equipe treinada e com intensa 
programação de atividades, essa edi-
ção promete ser um sucesso!
 A Diretoria Náutica está em 
campanha intensiva para conscienti-
zar aos sócios sobre a importância de 
cumprir as regras básicas para uma 
boa navegação. Por esse motivo, es-

tamos divulgando os “10 Manda-
mentos da Segurança no Mar” para 
lembrá-los da importância em seguir 
esses passos básicos para a sua segu-
rança e de toda a sua família.
 Saindo da Sede e indo para a 
Subsede de Angra dos Reis, a equipe 
de Manutenção nos atualiza sobre a 
obra do poço, que teve a sua capaci-
dade aumentada, superando as expec-
tativas.  
 Outra iniciativa bacana que 
começou mês passado, foi o informa-
tivo das águas em todos os banheiros 
da sede do ICRJ. Mensalmente, você 
poderá acompanhar a condição das 
águas do Clube, segundo critérios da 
Anvisa.
 No Iate News deste mês, 
nossa notícia vem direto de Miami. 
O jovem artista plástico Bruno Page, 
neto do sócio e conselheiro Wilson 
Teixeira, foi destaque em um evento 
beneficente, no qual sua tela foi lei-
loada e o valor arrecadado foi doado 
para um projeto que trabalha com as-
suntos relacionados ao Autismo. Bela 
iniciativa!
 No Bilhar, Peter King ganhou 
mais uma vez na classe ouro. Desta 
vez, Gabriel Zarur ficou como vice-
-campeão.

Boa leitura!
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 A 369ª reunião do Conselho Deliberativo realizada no dia 6 de maio de 2015 não aprovou as contas do 
período 2013/2014 do ex–Comodoro Sr. Luiz Carlos Barroso Simão. Conforme o resumo da ata abaixo:

conselho

COnSeLHO deLIBeRatIVO
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 A Taça Comodoro de Monotipos foi realizada 
no final de semana seguinte ao da classe Oceano. Nesta 
edição, entre as doze classe participantes, tivemos um 
total de 87 barcos inscritos.
 No sábado, dia 23 de maio, só tivemos uma re-
gata devido às péssimas condições de mar e vento. Con-
tudo, destacamos a eficiência dos nossos velejadores que 
levaram o primeiro lugar em suas respectivas categorias. 
São eles:

Taça Comodoro

420 
Leonardo Lombardi e Rodrigo Luz

Laser 4.7 
Esther D. F. Wolnner

Laser radial 
Ricardo Luz

Laser Std 
Barco: Kaverão 

Velejador: João Pedro H. Souto De Oliveira 

J24 
Barco: Bruscheta  

Velejadores: Murilo Borges, André Lekszycki /Phillip 
Kemp Lekszycki / Matheus Franco / Alexandre Muto

Snipe 
Barco: Phoguete 

Velejadores: Ivan Pimentel e Julia Mayão

Star 
Barco: Xu  

Velejadores: Carlos Dohnert e Gustavo Kunze

Hpe 25 
Barco: Ah Moleque 

Velejadores: Otto Assis e Eduardo Couto

de monotipos

Leonardo Lombardi e Rodrigo Luz , campeões no 420. 

Barco Kaverão – Velejador João Pedro H. Souto de Oliveira, campeão no Laser Std. 

Esther D. F. Wolnner, campeã no Laser 4.7 
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 Nos dias 16 e 17 de maio o ICRJ realizou a Taça 
Comodoro da classe Oceano reunindo 44 barcos com 
aproximadamente 200 velejadores. Tivemos dois dias 
de bons ventos com regata de percurso (uma para fora e 
outra para dentro da Baía). Ao final, a confraternização 
entre os velejadores aconteceu na varanda em baixo do 
Salão Nobre. 
 Segue abaixo a classificação dos primeiros colo-
cados:

Taça Comodoro
vela

de oceano

1º STAND BY ME Lars Grael RYC
2º SANTA FÉ V Nelson Avila Thomé Jr. CNC
3º MAGIA V Torben Grael RYC

1º TCHAU 
MANDONA

Henri Muller ICRJ

2º BLUE MOON Antenor A. Magalhães ICJG
3º MANO’S CHOPP Guilherme Winter ICB

1º JACK SPOT Pedro Avelino ICRJ
2º EURUS Ronaldo Senfft ICB
3º TAHITI NUI Claudio Kunze ICRJ

ORC

IRC

RGS

Taça Comodoro - Campeão RGS

Taça Comodoro - Campeão IRC

Torneio inTerno FZC
 O Torneio Interno realizado pela Flotilha Zé Carioca nos dias 16 e 17 de maio, são semelhantes às 
regatas treino para os velejadores de Optimist. Através do ranking criado a partir dele, visamos dar maior ritmo 
de regata aos jovens velejadores do Clube. Para incentivá-los, ao final da última etapa, será realizado um sorteio 
de uma vela novinha para os competidores que tenham o mínimo de 70% de participação nas regatas.
 Nesta segunda etapa, o pódio na categoria veterano ficou assim: 1º lugar – Rafaela Salles, 2º lugar – 
Erico Penteado e 3º lugar Daniela Luz. Na categoria estreantes, João Salles ficou em primeiro lugar, seguido 
por Gabriel e Caio. 
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 A Semana Internacional de Vela está chegando! A competição mais 
aguardada do ano será realizada pelo ICRJ no final do mês reunindo os me-
lhores velejadores de todo o mundo no Clube. 
 Faltando apenas um ano para as Olimpíadas, os atletas passarão uma 
temporada no Rio para conhecer melhor a raia olímpica, antes mesmo do 
evento teste “Aquece Rio”, que começa mês que vem na Marina da Glória. 
Será uma oportunidade ímpar para nossos velejadores competirem diretamen-
te com seus ídolos.
 O ICRJ torce por um excelente desempenho de seus velejadores e 
sente-se honrado em organizar um evento tão importante para o esporte.

Semana internacional de Vela

 Os dez barcos da classe J/24 
competiram a Regata Benjamin So-
dré no dia 9 de maio.  A regata teve 
bons ventos em um dia ensolarado 
durante toda a competição. O cam-
peão foi o barco “Só dá Nós” do 
timoneiro André Luiz, Francisco, 
Lukas, Marcelo Gilaberte e André 
Borges do PCSF. 
 O barco “Bruscheta” do 
timoneiro Murilo Borges, André 
Leksycki, Peter Leksycki, Alexandre 
Muto e Rafael Fontoura terminou 
a regata garantindo o vice-campe-
onato para o ICRJ. Com a meda-
lha de bronze, o barco “Sunset” do 
timoneiro Newton Passos, Jorge 
Bueno e Renato completou o pódio 
defendendo o ICRJ.
 Nesta edição o velejador 
que dá nome a Regata não compe-
tiu devido ao estado de sua esposa, 
Gilda Sodré, que veio a falecer no 
mesmo mês. O ICRJ presta condo-
lências a toda a família Sodré pela  
perda de sua matriarca.

ReGata 
BenjamIn 
SOdRé
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VeLa - jULHO 2015

data Regata Classes
03 a 05 Campeonato Leste Brasileiro Snipe

11 e 12 Torneio Interno (4ª etapa) Optimist

17 a 19 Campeonato Estadual Laser (Std. e 4.7)

24 a 26 28ª Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro Pan Americanas, Laser Radial (Masc.)
Laser 4.7, 29er, 420 e Star.

27 a 30 28ª Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro Nacra 17, Finn, Laser
e Laser Rad. (Fem.)

31, 01 e 
02/08

28ª Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro RS:X (Masc. e Fem.)

 No último final de semana de 
maio o ICRJ organizou a Taça Como-
doro de Optimist com a presença de 
11 velejadores na categoria Estreantes 
e 41 na categoria Veteranos. Além dos 
atletas da casa, a regata contou com a 
participação de velejadores do Clube 
dos Caiçaras, Clube Naval Charitas e 
do Clube de Regatas Piraquê.
 No sábado foram realizadas 
duas regatas com ótimas condições de 
vento, mas no domingo as condições 
não foram muito favoráveis e não hou-
ve regata. Mesmo assim, a garotada 
não desanimou e aproveitou muito o 
lanche oferecido na volta da água.

1º Daniela Luz ICRJ
2º Luiz Otávio Correia CNC
3º Pedro Madureira ICRJ

Veteranos

1º João Motta M. de Salles ICRJ
2º Victor de C. Carneiro ICRJ
3º Gabriel R. de Amorim ICRJ

estreantes

Taça Comodoro de opTimiST

1º lugar - João Motta Monteiro de Salles, 2º lugar - Victor de Castro Carneiro

1º lugar - Daniela Luz

vela
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Caça SuBmarina
 Nos dias 23 e 24 de maio o 
ICRJ sediou o Campeonato Estadual 
de Caça Submarina. Esta edição come-
morou os 40 anos da Federação de Caça 
Submarina do Estado do Rio de Janeiro.
 No primeiro dia, após o retorno 
dos competidores da água, tivemos uma 
cerimônia em homenagem aos pesca-
dores Ricardo Dias e Edmundo Souto 
de Oliveira. Ricardo, cujo apelido deu 
nome ao troféu do Estadual deste ano 
(Troféu Charuto), fez parte da primeira 
equipe brasileira campeã e foi vice-cam-
peão individual no Mundial de 1975, 
realizado no Peru. 
 Já Edmundo Souto de Oliveira, 
sócio do ICRJ, foi homenageado pela 
sua vitoriosa trajetória nos estaduais rea-
lizados pela FCSERJ. Ele foi o pescador 
que mais ganhou nesta competição, to-

pesca

Campeonato Estadual de Caça Submarina

talizando cinco títulos.
 Nesta edição do campeonato 
estadual, a equipe vencedora foi a re-
presentante do Clube dos Marimbás, 
seguida pela equipe do Clube Náutico 
de Cabo Frio. A equipe do ICRJ ficou 

na terceira posição. Já na classificação 
individual, Gabriel Barra da APPS foi 
o campeão, Rodrigo Fahhan do Clube 
dos Marimbás foi o vice-campeão e o 
terceiro colocado foi Oto Magalhães, do 
Clube Naval Charitas.

Edmundo Souto de Oliveira recebendo homenagem

Alvaro Mattos, Edmundo Souto de Oliveira, Paulo Sérgio Nasser Pacheco, 
Ricardo Dias, e Luiz Antônio Pereira

Ricardo Dias e o troféu do mundial de 1975
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 A temporada de pescaria no Cais começou no dia 17 de maio. Participa-
ram desta primeira etapa 19 crianças e 25 adultos.
 Na categoria Infantil, destaque para a pescadora Maria Fernanda, que 
capturou e devolveu ao mar 7 peixes. Na categoria Infanto-Juvenil, sagrou-se cam-
peão da 1ª etapa o pescador Flavio Reis, com 16 peixes liberados vivos.
 No Masculino, venceu o pescador Mario Gorjup, com 18 peixes captura-
dos e soltos vivos, enquanto na categoria Feminino a campeã foi a pescadora Lúcia 
Pedrosa, com 32 peixes capturados e soltos com vida. 
 Na categoria Sênior, Celestino Alves levou a melhor, com 40 peixes. Já na 
Master, que é composta por vencedores de edições anteriores do torneio, Eduardo 
Elias ficou em primeiro lugar, liberando vivos 77 peixes.
 Após a pescaria, adultos e crianças confraternizaram com um delicioso 
lanche oferecido pela Diretoria de Pesca, como de costume. A 2ª etapa, que acon-
teceu mês passado e a 3ª etapa que será realizada no próximo dia 5 de julho, você 
irá conferir na próxima edição deste boletim.

peSCa de CaiS

PeSCa - jULHO 2014

data torneio Local
04 Torneio Open 25 - 2ª etapa ICRJ
05 3ª Etapa de Pesca de Cais ICRJ
11 Torneio Open 25 - 3ª etapa ICRJ
25 Torneio Open 25 - 4ª etapa ICRJ

Lúcia Pedrosa, campeã feminina

Campeão Masculino, Marcio Gorjup
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Hexa da piSCeS
 No dia 30 de maio tivemos a 3ª Etapa do Torneio Anual de 
Pesca Costeira, realizada com condições de mar e vento entre razoáveis 
e boas. O destaque ficou para a Equipe Pisces do Comandante Ale-
xandre Antunes, campeã do torneio. Com o vice-campeonato ficou a 
Equipe Jenny, do comandante Victor Adler. E, na terceira colocação, 
terminou a Equipe Ponta Firme/Release, do comandante Marcos Lips.
 O resultado final consagrou a Equipe Pisces como a primeira 
equipe a conquistar o hexacampeonato vencendo por seis anos segui-
dos em 48 anos de torneio! O recorde anterior era dividido pelas equi-
pes Equipes Miss Flamengo e Flying Fish, com cinco vitórias cada.
 No Torneio paralelo, no qual participam embarcações de até 
32 pés, a vitória foi para a Equipe Ponta Firme/Release, vencedora das 
três etapas.
 No retorno, aconteceu a tradicional confraternização entre os 
participantes, recheada de histórias de pescadores, que deram o tom 
brincalhão do encontro. 
Parabéns a todos os participantes!

naVeGaçãO: 
(Inscrições Abertas)

- Arrais Amador
- Mestre Amador
- Capitão Amador (início do curso 
dia: 20 de julho)
- GPS

PISCIna:
- Natação Infantil: 3 a 12 anos
- Nado Sincronizado: 6 a 12 anos
(Manhã ou tarde)

VeLa
- Optmist (8 a 14 anos)
- Laser/Dingue (A partir de 14 anos) 
- 420 (Depois de ter passado pelos níveis de 
Laser/Dingue)
- Windsurf (A partir de 10 anos)
- Oceano.

InICIaçãO À PRatICa da VeLa
- Curso do Fundamental;
- Iniciação à vela (6 a 7 anos, depois de 
ter passado pelo nível fundamental).

MENTE SÃ, CORPO SÃO!

aULaS de yOGa:
Aulão gratuito de yoga ministrado pelo profes-
sor Pedro Paravyoma, dia 18 de julho.

Obs.: Os interessados no aulão deverão entrar 
em contato com a secretaria da EDN, para 
fazer o agendamento.

Cursos da edn

Vem RemaR!
Pacotes com aulas de Stand up – Paddle.

 A famosa colônia de férias 
da EDN está chegando. Se você ain-
da não garantiu a vaga do seu filho, 
corra! As inscrições terminam no dia 
6 de julho. Procure a secretaria da 
EDN para realizar a inscrição.

Colônia de férias: dias 21 a 24 e 28 
a 31 de julho/2015.

ÚLTima 
CHamada A partir do dia 1º de julho as inscrições para os 

cursos de Vela da EDN estarão abertas.

edn
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 Como tudo que envolve os me-
ninos de Liverpool, este evento foi um 
enorme sucesso! Inicialmente organiza-
do para acontecer no Salão Marlin Azul, 
acabou sendo transferido para a Pérgula 
da Piscina na semana do evento devido 
à grande procura pelos ingressos.
 Ao abrir a bilheteria, a Gerência 
Social vendeu os 330 ingressos em me-
nos de duas semanas! Com isso, a lista 
de espera só cresceu. Mas, para agradar 
aos sócios, o show da banda cover Terra 
Molhada acabou sendo realizado num 
espaço maior. Ao todo, foram vendidos 
aproximadamente 500 convites. Mesmo 
com a mudança, não foi possível aten-
der a toda demanda pelo show.
 A decoração do evento teve 
como referência o The Cavern Club, co-
nhecido mundialmente por ter sido pal-
co da primeira apresentação dos Beatles. 
O show começou por volta das 22h e 
animou bastante ao público presente. A 
pista ficou lotada por todo o momento. 
Antes e depois da apresentação da banda 
cover, o DJ animou o evento.

social

 No dia 18 de julho, o Salão Nobre será 
palco da apresentação da banda Urca Bossa 

Jazz. O músico e sócio do ICRJ, Wagner 
Cinelli, mais uma vez se apresentará ao lado 

dos músicos Laudir de Oliveira, Didier 
Fernan, Tino Junior e Rick Siqueira para 
os sócios do Iate. Aproveite para curtir os 
clássicos do Jazz em uma noite intimista.

 Os convites já estão sendo vendidos 
na Gerência Social. Para sócios, o valor é 

de R$ 70,00 e convidado de sócio R$ 90,00. Este valor já está 
contemplando a gastronomia que será servida no evento.

Ao Som Do JAzz

The Beatles night

Luau no iCrJ
Já temos a “boa” do final de se-
mana! Se você ainda não tem ne-
nhuma programação para sábado 
à noite, agora terá. Convoque toda 
a galera adolescente do Clube e 
venha para o Luau no Convés no 
próximo dia 11 de julho. 
 A festa direcionada para o 
público jovem do ICRJ vai rolar 
no terraço do Convés a partir das 
20h. O som ficará por conta do 
músico Luiz Carlinhos e banda. O 
melhor: a entrada é franca!
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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.
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

Julho

Urca Bossa Jazz 
No Salão Nobre, às 20h.

Tributos - João Carlos Assis Brasil canta temas do Cinema 
Americano, no Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

Tributos - Lena Pablo Canta Tim Maia
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.
Churrasco à Gaucha. Show com a grupo Chapéu de Palha
Na Pérgula da Piscina, às 20h.

11

18

25

25

 Que tal um churrasco à moda gaúcha e um grupo 
de samba para animar o ambiente? Imaginou? Agora, ima-
gine isso na Piscina do seu Clube. Gostou, não é!? 
 O evento será realizado na Pérgula da Piscina no 
próximo dia 25, a partir das 20h. Além da gastronomia, 
haverá apresentação da banda Chapéu de Palha, com o 
melhor do samba e chorinho carioca.
 O Superintendente Albérico Arruda comandará a 
equipe de churrasco com costelão servido no espeto cor-
rido, tradicional do churrasco gaúcho. Então corra para 
garantir o seu convite 
na Gerência Social. Os 
convites para sócios cus-
tam R$ 100,00 e para 
convidados de sócios 
R$ 120,00. Aproveite!

Churrasco à Gaúcha

Luau no Convés - Show com Luis Carlinhos
Na parte superior da Lanchonete, às 20h.11
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dentRO de CaSa
DIA: 01/07 QUARTA-FEITA
ELENCO: Fabrice Luchini, Kristin Scott 
Thomas, 2013 (França), 105min – Suspense 
(16anos).

Cansado da rotina de professor, Germain ator-
menta sua esposa Jeanne com suas reclamações 
constantes, mas ela não lhe dá atenção desejada 
porque também tem seus problemas profissio-
nais. Ao ler uma redação de um aluno, descobre 
um estilo diferente de escrever, e assim se en-
volve em um intrigante jogo de sedução envol-
vendo aluno, mestre e duas famílias. Eles dois 
formam “o” casal do cinema francês.

jOGada de ReI
DIA: 03/07 – SEXTA-
-FEIRA
ELENCO: Cuba Goo-
ding Jr., Malcolm M. 
Mays, Rachael Thomas, 
2014 (EUA), 100min – 
Drama (14anos).

Após 17 anos na cadeia, Eugene tenta recome-
çar a vida trabalhando como faxineiro em uma 
escola pública. O local enfrenta diversos proble-
mas causados por um grupo de alunos proble-
máticos e perigosos, que chegam a expulsar a 
professora da sala.  Em desespero ele atende a 
um pedido da diretora e começa a tomar conta 
deles. Ele terá que enfrentar grandes problemas 
contra o perigoso tráfico local.

a FamÍLIa BéLIeR
DIA: 04/07 - SÁBADO
ELENCO: Louane Emera, Karin Viard, Fran-
çois Damiens, 2014 (França, Bélgica), 106min 
– Comédia (12anos).

Paula, uma adolescente francesa, enfrenta todas 
as questões comuns de sua idade: o primei-
ro amor, problemas na escola e brigas com os 
pais... Mas, seu pai, sua mãe e seu o irmão são 
surdos e mudos. Paula tem que administrar a 
fazenda familiar, traduzindo a linguagem de 
sinais nas conversas com os vizinhos. Um dia, 
ela descobre ter o talento para o canto, poden-
do integrar uma escola famosa em Paris. Como 

Paula vai encontrar uma solução para um pro-
blema tão difícil? Esse filme é tão especial que 
vale a pena ver duas vezes... 

O CandIdatO 
HOneStO
DIA: 05/07 - DOMIN-
GO
ELENCO: Leandro Has-
sum, Luiza Valdetaro, 
Victor Leal, 2014 (Bra-
sil), 110min – Comédia 
(12anos).

João Ernesto Praxedes é um político corrupto, 
candidato à presidência da República. Ele está 
no segundo turno das eleições, à frente nas pes-
quisas, quando recebe uma mandinga da avó, 
fazendo com que ele não possa mais mentir. 
Agora começa o problema, como vencer uma 
eleição falando apenas a verdade? Hilariante...

LeVIatã
DIA: 08/07 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Aleksey Serebryakov, Elena Lyado-
va, 2015 (Rússia), 141min – Drama (14anos). 

Em uma pequena cidade próxima ao Mar de 
Barents, no norte da Rússia, vive Kolia. Ele é 
proprietário de uma oficina, ao lado da casa 
onde mora com sua esposa e seu filho. Vadim, 
o prefeito da cidade, quer tomar o seu negócio e 
sua terra, mas primeiro tenta suborná-lo. Ele se 
recusa a qualquer proposta, mas o prefeito não 
pretende ser contrariado...

PaRIS a QUaLQUeR PReçO
DIA: 10/07 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Cécile Cassel, Philippe Lacheau, 
Reem Kherici, 2013 (França), 95min – Comé-
dia (12anos). 

Maya é uma bonita marroquina que vive em 
Paris há 20 anos à espera de obter o cargo de 
estilista na casa de moda onde trabalha. Entre-
tanto, em uma abordagem policial de rotina na 
rua, descobrem que seu visto havia expirado há 
muito tempo. Triste e arrasada, Maya terá que 
voltar ao Marrocos, pois em Paris ela se trans-
formara em uma imigrante sonhadora sem do-
cumentos.

O QUe FaZeR?
DIA: 11/07 - SÁBADO
ELENCO: Robin Williams, Mila Kunis, Pe-
ter Dinklage, 2014 (EUA), 84min – Comédia 
Dramática (14anos)

Após receber a notícia de que tem apenas 90 
minutos de vida, um homem resolve aproveitar 
o pouco tempo disponível para corrigir os erros 
de sua vida. O problema é que o diagnóstico foi 
dado por engano por uma médica, que agora 
está à sua procura para desfazer o mal entendi-
do. Robin Willians fechou sua carreira com três 
ótimos filmes, este é um dele.

COmO eStReLaS 
na teRRa
DIA: 12/07 -DOMINGO
ELENCO: Darsheel 
Safary, Aamir Khan, 
2010(Índia), 200min – 
Drama(Livre)

Lançado no festival do Cinema Indiano em 
2010, o filme conta a história de um menino 
de 9 anos que sofre de dislexia e estuda em uma 
escola normal como uma tentativa de adapta-
ção. Tendo repetido duas vezes a mesma série, 
ele corre perigo de ter que sair da escola. O fil-
me é uma grande lição de vida e mostra que não 
podemos rotular as pessoas diferentes, ao con-
trario, devemos ajudá-las. Vencedor do Festival 
Indiano Caixa Cultural de 2010. Produzido e 
Dirigido pelo renomado diretor Aamir Khan. 
Belíssimo filme.

dÍVIda de HOnRa
DIA: 15/07 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Tommy Lee Jones, Hilary Swank, 
Miranda Otto, 2014 (EUA), 120min – Faro-
este (16anos).

Em 1854, três loucas são confiadas à guarda 
de Mary Bee Cuddy, uma pioneira forte e in-
dependente, natural do Nebraska. A caminho 
do Iowa, onde as mulheres poderão encontrar 
ajuda, surge um vagabundo Georges Briggs 
que está preste a ser enforcado, mas será salvo 
por ela. Com isso, Mary e Georges enfrentarão 
juntos um longo caminho cheio de armadilhas, 

PROGRamaçãO dO CInema - jULHO
Quartas, quintas, sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcellos
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seu país de origem. Quando a esposa pede final-
mente o divórcio, ele descobre que o pedido foi 
motivado pelo fato de ela ter um novo relacio-
namento. Então sem demoras, ele retorna ao lar 
para confrontar a esposa e o novo pretendente.

Uma POnte LOnGe de maIS
(CINE CULT)
DIA: 26/07 - DOMINGO
ELENCO: Dirk Bogarde, Sean Connery, Ryan 
O’Neal, EUA (1977), 216min – Guerra (14anos).

Em setembro de 1944, os Aliados lançaram a 
Operação Market Garden. Era um plano ousa-
do para obter um rápido final para a 2ª Guerra 
através da invasão da Alemanha e da destruição 
das indústrias de guerra do 3º Reich. Houve 
uma combinação de muitas falhas que levaram 
as tropas ao mais completo desastre. As dificul-
dades de filmagem nos verdadeiros locais das 
batalhas e o fantástico elenco de astros conse-
guem capturar com audácia e perigo uma das 
maiores jogadas militares da História.

Sentença de Um aSSaSSInO
DIA: 29/07 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Stefanie Powers, Patrick Swayze, 
2007 (EUA), 118min – Drama (14anos).

Na década de 50, o fotógrafo Philippe Hal-
sman se torna famoso por fotografar artistas 
de sua geração, criando imagens inesquecíveis 
de famosas personalidades. Estas imagens fre-
quentemente eram publicadas pela revista Life. 
Antes de ir para os EUA, Halsman vive um fato 
terrível. Ao embarcar para uma caminhada tu-
rística pela Áustria com seu pai, Mordcuh...

a Lenda dO PIanISta dO maR
DIA: 31/07 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, Mé-
lanie Thierry, 1998 (Itália), 116min – Drama 
Musical (12anos).

Um maquinista do navio encontra um bebê 
abandonado no canto do navio e por isso torna-
-se a “mãe” do garoto, cuidando dele com amor 
e atendendo suas necessidades. O menino rece-
be o nome do ano em que nasceu: 1900. Como 
nunca foi registrado não existia para a civiliza-
ção, mas para si mesmo e para as pessoas que 
o conheceram, significou muito. Tornou-se um 
exímio pianista e desenvolveu um grande talen-
to musical através dos sons do mar. Este filme 
é uma bela mostra do quanto o ambiente que 
nascemos e crescemos nos transforma no que 
podemos vir a ser. Aplausos ao grande diretor 
Italiano Giuseppe Tornatore!

BeLeZa ameRICana
(PALESTRANTE)
DIA: 19/07 - DOMINGO
ELENCO: Kevin Spacey, Annette Bening, 
Thora Birch, Wes Bentley, 2000 (EUA), 122 
min – Drama (16 anos).

Kevin Spacey é o protagonista do filme no pa-
pel de Lester Burnham, um homem que en-
frenta uma crise da meia idade ao se apaixonar 
por Angela, a melhor amiga de sua filha ado-
lescente. Considerado um dos melhores filmes 
norte-americanos, o mesmo ganhou cinco esta-
tuetas no Oscar do ano 2000.

LUte POR SUa VIda
DIA: 22/07  
QUARTA-FEIRA
ELENCO: Sylvester  
Stallone, Lauren Cohan, 
2014 (EUA), 95min – 
Drama (14anos).

Quando um antigo treinador de futebol ame-
ricano escreve o livro de autoajuda, ele não 
imagina a grande influência que suas palavras 
teriam na vida de várias pessoas. A começar por 
um policial corrupto, uma prisioneira com his-
tórico de atos violentos e uma mulher descon-
tente com o trabalho.

a 100 PaSSOS de Um SOnHO
DIA: 24/07 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Helen Mirren, Om Puri, Ma-
nishDayal, 2004 (EUA), 120min – Comédia 
Dramática (12anos).

Dirigido por Lasse Hallstrom, um diretor que 
tem grandes sucessos em seu histórico, Helen 
Mirren representa com paixão e emoção a chef 
dona de um renomado restaurante no sul da 
França. Eis que, de repente, alguém abre um 
restaurante indiano para concorrer com ela.  Os 
dois adversários começam uma guerra fria. O 
final é uma gostosa surpresa, pois vai ser difícil 
ela lutar contra o irresistível talento para a culi-
nária de seu adversário. Ótimo filme!

O PaSSadO
DIA: 25/07 - SÁBADO
ELENCO: Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mo-
saffa, 2014 (França), 120min – Drama (14anos).

Este drama mostra a ruína da relação entre um 
marido iraniano com uma sua esposa francesa, 
vivendo na Europa. Após muitas disputas, ele 
abandona a mulher e os dois filhos e volta ao 

índios e perigosos bandidos ao longo da fron-
teira americana.

nIjInSKy: Uma HIStORIa ReaL
(MÚSICA CLÁSSICA)
DIA: 16/07 – QUINTA-FEIRA
ELENCO: George de La Pea, Jeremy Irons, 
Alan Bates, Leslie Browne, 1980 (EUA), 
120min – Drama (16anos).

O dançarino russo Vaslav Nijinsky, revolu-
cionário do ballet clássico, nasceu em 28 de 
dezembro de 1889. Desde cedo controverso, 
frequentou as mais famosas escolas de dança 
russas, tornando-se um brilhante bailarino, e se 
destacando por seus grandes saltos leves chama-
dos “saltos felinos”. Recebeu as maiores honra-
rias, mas abandonou os palcos por problemas 
psiquiátricos. Tentou contar sua vida em um 
diário, mas não finalizou. Morreu em abril de 
1950, aos 60 anos de idade, em uma clínica em 
Londres. Deixou apenas a frase: “Sou aquele 
que morre quando não é amado”.

maRCaS da VIda
DIA: 17/07 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Naomi Watts, Matt Dilon, 2013 
(EUA), 90min – Drama (14anos).

Melissa e Richie, seu namorado paraplégico, 
formam um casal feliz, apesar das grandes di-
ficuldades financeiras que enfrentam. Quando 
ela descobre que está grávida, o casal comemo-
ra a notícia, mas pouco depois Melissa perde 
o emprego. Ambos são expulsos da casa onde 
vivem. Na contramão do sonho americano, eles 
devem tomar decisões muito difíceis sobre suas 
vidas e relacionamento.

aBUtReS
(PALESTRANTE)
DIA: 18/07 - SÁBADO    
ELENCO: Ricardo Darín, 
Martina Gusman, Dario 
Valenzuela, 2010 (Argenti-
na/ Chile), 107 min – Dra-
ma/ Suspense.

O filme argentino de 2010 de Pablo Trapero 
é uma boa mistura entre drama e suspense no 
qual, Ricardo Darín é um advogado cuja licen-
ça foi cassada e, agora, trabalha em uma firma 
decadente cuidando de casos estranhos envol-
vendo acidentados e seguradoras. Um dos te-
mas é ‘fraude de seguradoras’.

cinema



18 restaurante

 A Aula de Gastronomia deste mês terá o tema 
“Comidas Leves” e contará com a participação da nutri-
cionista responsável pelo restaurante do Clube, Cristiane 
Marques, esclarecendo dúvidas e desvendando alguns mi-
tos sobre alimentação saudável. A aula será realizada no 
dia 30 de julho e as inscrições devem ser feitas na Gerên-
cia Social.

aula de Gastronomia
trio detox de Sopinhas:

Gazpacho
 Cenoura com Gengibre 

 Inhame com Alho

Papillote de Salmão com Molho de Ervas

Risotto de Quinoa com Cogumelos e Castanhas

Muffins de Banana com Aveia

menu

Sopas

 A novidade que chegou no outono, irá continuar até o final do inver-
no. O Buffet de Sopas na Varanda do Restaurante acontece às quintas-feiras 
ao valor de R$ 29,00 por pessoa. Uma ótima dica para um jantar saudável e 
quentinho para as noites frias de julho.

 Marcado para dia 11 de 
julho, o Festival de Comida Me-
diterrânea com harmonização de 
vinhos gregos irá deixar a noite do 
seu sábado muito mais saborosa. 
Faça a sua reserva com a equipe 
do restaurante e desfrute das delí-
cias que fazem sucesso em todo o 
mundo.

FeStIVaL de 
COmIda 
medIteRRânea



19sede
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

Horário Pilates

Terça-feira
Das 9h às 18h

Quarta-feira a sábado
das 9 às 19

Horário Salão Iate

aCademia Corpo LaSer - iCrJ

Horário de Funcionamento:
2ª à 6ª feira - 6h às 22h
Sábado - 8h às 14h

modalidades e Programação:
Ginástica, musculação, Personal training

teRça a SÁBadO
Das 9h às 18h

(Hora de almoço das 13h às 14h )

dOmInGO e FeRIadO
Das 9h às 12h

Horário 
da Barbearia



20 manutenção

 Já falamos aqui sobre a 
perfuração para a construção do 
poço na subsede de Angra dos 
Reis. Após a primeira etapa da 
obra, a expectativa de vazão era de 
1.000 litros/hora, mas com o au-
mento na profundidade do poço, 
chegamos a vazão de 2.000 litros/
hora. 
 Esta atual capacidade nos 
possibilita utilizar somente a água 
extraída do poço por 16 horas/dia 
sem gerar nenhum problema para 
o seu funcionamento. Segundo o 
Diretor de Manutenção José Pon-
tes, a água captada é de excelente 
qualidade.
 A construção do poço foi 
feita equipando-o com um mo-
derno sistema de retrolavagem que 
permite termos, constantemente, 
a melhor água possível para con-
sumo.

POÇO EM 
ANGRA

BoLeTim inFormaTiVo 
daS ÁGuaS do iCrJ
 Desde junho foi iniciado em todos os banheiros do Clube um infor-
mativo que mostrará a todos os sócios a atual condição das águas do ICRJ. 
A análise se baseia na Portaria Nº 2.914/2011 da Anvisa e mensalmente será 
verifi cada pela equipe da Diretoria de Manutenção do ICRJ. 
 Teremos o demonstrativo do mês anterior de cada setor do ICRJ. Mui-
tos não sabem, mas o tratamento das águas no Clube é feito setorizadamente. 
Isso facilita o controle de qualidade e uma possível contaminação geral.
 Essa análise mensal servirá no futuro como parâmetro no projeto de 
reutilização das águas de chuva. Visto que, para serviços como limpeza e jar-
dinagem, não precisaremos consumir a água fornecida pela CEDAE, que nos 
chega muito bem tratada.



21iate news

 O artista plástico mirim 
Bruno Page, neto do sócio e conse-
lheiro Wilson Teixeira e Arminda 
Teixeira participou do evento benefi-
cente Tropical Nights no último dia 
9 de maio no Hotel Intercontinental 
de Miami, nos Estados Unidos. 
 Bruno foi o artista mais jo-
vem do evento. Com apenas 11 anos 
de idade, o seu quadro “Vida dos 
Mares Tropicais” foi leiloado e todo 
o valor arrecadado foi destinado aos 
programas da Universidade de Mia-
mi e Nova Southeastern University 
Center for Autism & Related Disa-
bilities (CARD) que trabalham com 
assuntos relacionados ao autismo do 
sul da Flórida. 
Bela iniciativa!

taLentO 
dO Bem

oS 10 mandamenToS 
da SeGurança no mar
 A Diretoria Náutica tem o objetivo de conscientizar cada associado do 
ICRJ que possua qualquer tipo de embarcação. Estes cuidados listados abaixo 
podem salvar vidas. Navegue com prudência e responsabilidade.

1 - Faça a manutenção correta da sua embarcação
2 - Tenha a bordo o material de salvatagem prescrito pela capitania
3 - Respeite a lotação da embarcação e tenha a bordo coletes salva-vidas para 
todos os tripulantes
4 - Mantenha os extintores de incêndio em bom estado e dentro da validade
5 - Ao sair, informe o seu plano de navegação ao seu iate clube, marina ou 
condomínio. Leve sempre algum equipamento de comunicação, por exemplo 
um celular.
6 - Conduza sua embarcação com prudência e em velocidade compatível para 
evitar acidentes
7 - Se beber, passe o timão para alguém habilitado
8 - Mantenha a distância das praias e dos banhistas
9 - Respeite a vida, seja solidário, preste socorro
10 - Não polua o mar.

 No dia 28 de maio foi disputada a final da Classe Ouro do Salão 
do Bilhar. No duelo entre duas gerações, Peter King levou a melhor e ven-
ceu Gabriel Zarur numa bela disputa. Parabéns!

FInaL da 
CLaSSe OURO
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