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Mais uma  turma de velejadores! 

Comodoro do iCrJ e Comandante da 
Marinha reforçam a excelente relação 
entre as instituições em solenidade.
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na capa desta edição, 
nós temos o símbolo do futuro do 
ICRJ. Novos velejadores formandos 
da Turma 84 da EDN, e em recorte, 
uma foto do Comodoro Paulo Fabia-
no com o Comandante da Marinha 
e Patrono da turma, o Almirante de 
Esquadra Eduardo Bacellar Leal Fer-
reira, demonstrando a integração 
sempre presente entre o Iate Clube e 
a Marinha do Brasil.
 Na Vela, temos a galerinha 
do Optimist competindo na Regata 6 
Horas da Baía de Guanabara e na 3ª 
etapa do Torneio Interno da Flotilha 
Zé Carioca. Acompanhamos também 
a conquista do ouro das atletas Marti-
ne Grael e Kahena Kunze na 3ª etapa 
da Copa do Mundo de Weymouth, 
na Inglaterra.
 Você ainda vai conferir como 
foi o Torneio Ele & Ela e o Campe-
onato Estadual da classe Star reali-
zado na subsede de Cabo Frio. Essa 
mudança da competição para lá tem 
agradado tanto aos velejadores que há 
intenção de levar o Campeonato Bra-
sileiro para lá no ano que vem.
 Ainda sobre a subsede de 
Cabo Frio, os pescadores aproveita-

ram o lindo cais para competir a 2ª 
Etapa do Torneio Anual de Pesca de 
Cais, no dia 13 de junho. E também 
acompanhamos a primeira e a se-
gunda etapa do tradicional  Torneio 
Open 25. No resultado acumulado 
da competição, a liderança está com 
a equipe Release, seguida pela equipe 
Guess e pela equipe Galáctica. Vamos 
acompanhar as próximas etapas para 
saber quem será a equipe campeã.
 No salão do Bilhar em junho, 
tiveram dois importantes torneios. O 
primeiro foi o Handicap, que teve a 
sua fi nal disputada por João Gabriel 
Zarur e João Martins. Nessa, Gabriel 
levou a melhor, sagrando-se campeão. 
 Na semana seguinte, no dia 
30 de junho, o Torneio Six-Red, foi 
realizado na mesa inglesa e com a par-
ticipação de um juiz do Marina Barra 
Club. Desta vez, Gabriel Zarur per-
deu para Peter King o título de cam-
peão.
 No Restaurante, a programa-
ção de agosto está dedicada às come-
morações do Dia dos Pais. No dia 8, 
teremos disponível um churrasco na 
Piscina com acompanhamentos para 
matar a fome do seu pai e de toda a 
família. Na semana seguinte, no dia 

13 de agosto, a aula de gastronomia 
ministrada pela chef Lorena terá par-
ticipação do megarefe José Vieira Fei-
tosa para explicar as preparações de 
um fácil “Churrasco indoor”. 
 Na parte dos eventos, tivemos 
a típica Festa Junina do ICRJ que 
trouxe quase três mil pessoas para a 
Piscina do Clube no dia 28 de junho. 
Rolou muita brincadeira, comidas tí-
picas e diversão por lá. Sucesso total!
 Já nos eventos que estão por 
vir, o Almoço em Homenagem ao 
Exército Brasileiro já está marcado. 
No dia 26 de agosto, o Salão Nobre 
estará prontinho para receber a sole-
nidade. Os convites estão sendo ven-
didos na Gerência Social.
 E, para fechar a agenda, as 
tradicionais quintas-feiras musicais 
com o pianista Paulo Midosi no Bar 
temático vão receber uma “bossa” nos 
próximos meses. Uma vez por mês, 
o pianista receberá uma participação 
especial para animar os sócios aman-
tes de boa música. O primeiro a se 
apresentar será o fl autista José Carlos 
“Bigorna”. Não deixe de conferir!

Boa leitura!
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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

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

Formas de pagamento:
- Dinheiro ou débito no título
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Campeonato Estadual

 Durante os dias 19, 20 e 21 de ju-
nho a subsede de Cabo Frio serviu de palco 
para o Campeonato Estadual da classe Star. 
Mesmo com apenas cinco barcos de alto 
nível, o evento foi muito agradável.
 Foram realizadas duas regatas por 
dia na raia da Praia do Forte. Na sexta-feira 
o campeonato começou com muita chuva 
e ventos médios, mas o tempo melhorou 
durante o final de semana e o sol apareceu 
por lá. No sábado, após as regatas, foi ofe-
recida uma feijoada para os velejadores. 
 No domingo, após a última rega-
ta, a dupla Lars Grael e Samuel Gonçalves 
sagraram-se campeões. Após, tivemos a ce-
rimônia de entrega de prêmios. 
 Os velejadores da classe gostaram 
tanto de competir na subsede que há inten-
ção de realizar o Campeonato Brasileiro do 
ano que vem lá. Ficaremos na torcida!

da Classe Star
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 O Torneio Interno da Flotilha Zé 
Carioca do Iate Clube chegou à sua terceira 
etapa nos dias 27 e 28 de junho. Com a par-
ticipação de 25 velejadores no total, tivemos 
cinco regatas para os veteranos e, para os es-
treantes, foram realizadas quatro regatas. O 
vento variou de 7 a 16 nós, com direção S/SE 
e maré vazando em ambos os dias.
 Nesta etapa, Rafaela Salles ficou em 
primeiro lugar, Stefano Geronimi em segun-
do e Daniela Luz na terceira posição, na ca-
tegoria Veterano. Já na Estreante, João Salles 
levou a melhor. Em segundo lugar ficou Caio 
e Victor em terceiro lugar. 

Torneio inTerno FZC
Veja abaixo como ficou o resultado 

acumulado após a 3ª Etapa:

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
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 Os 25 barcos da classe Optimist competi-
ram, no último dia 21 de junho, a Regata 6 Horas 
da Baía de Guanabara. O dia não rendeu muito para 
os velejadores, visto que os ventos fracos reduziram 
de 12 para 7 voltas o percurso, durante as seis horas 
de competição.
 As duplas se revezaram durante todo o perí-
odo até completar o tempo estipulado que dá nome 
à regata. Após a competição, os participantes se reu-
niram na parte superior do Convés para a cerimônia 
de premiação e lanche.

6 horaS da Baía 
dE GuanaBara

 Diretor de vela  Fernando MadureiraTheo Buarque  e Vitor de Castro Carneiro - 1º lugar Estreante

José Serra com Pedro Leal Muricy e João Salles - 2º lugar Estreante Veterano - 2º lugar - Caio Leite Soares e Erico Penteado

 As velejadoras Martine 
Grael e Kahena Kunze conquista-
ram o ouro na classe 49erFX na 3ª 
etapa da Copa do Mundo de Wey-
mouth, na Inglaterra.
 Elas lideraram a regata des-
de a largada e ganharam da dupla 
neozelandezas com diferença de 11 

pontos perdidos no dia 14 de junho.
 Esta foi a terceira participa-
ção de Martine e Kahena em etapas 
da Copa do Mundo neste ano e o 
terceiro pódio. Com esta vitória, elas 
acumularam: ouro (Weymouth, na 
Inglaterra), medalha de prata (Hyè-
res, na França) e bronze (Miami, nos 

Estados Unidos).
 Na classe 49er, Dante Bian-
chi e Thomas Lowbeer terminaram 
a regata em nono lugar, conquis-
tando o oitavo lugar na classificação 
geral. Parabéns!

ouro pro BraSil
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VeLA - AGoSTo 2015

Data regata Classes
03 a 06 28ª Semana Internacional de Vela do Rio de Janeiro 49er, 49erFX e 470 (Masc. e Fem.)

03 a 06 Campeonato Sul-Americano 
(470 South American Championship) 470

22 Regata Carlos Sansoldo Star e J70

23 Regata Walter Von Hutschler Star e J70

23 Copa Snipe (3ª etapa) Snipe

29 Regata Rei Olav Monotipos

30 Regata Rei Olav Oceano

 No final de semana do Dia dos Namorados, a 
competição mais charmosa do calendário, a Regata Ele & 
Ela, colocou 44 barcos na água em diferentes classes. O 
dia estava propício para velejar, com ótimas condições de 
vento.
 O casal de velejadores representantes do ICRJ, 
Guilherme Pereira (capitão de flotilha) e Verônica Pereira 
ficaram em 1º lugar na classe Dingue. Na HPE25, John 
King e Cristiana Solberg levaram a melhor. Já, Pepe D’Elia 
e Lúcia D’Elia foram os vencedores na classe Snipe. A clas-
sificação completa você confere no site www.icrj.com.br.

Dingue - 1º lugar - Guilherme Pereira e Veronica Pereira Snipe - 1º lugar - Pepe D’Elia e Lúcia D’Elia

HPE25 - 1º lugar - John King e Cristiana Solberg

regata Ele & Ela
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regata Ele & Ela
 Os 37 pescadores que partici-
param da 2ª Etapa do Torneio Anual de 
Pesca de Cais, realizada em 13 de junho 
na subsede de Cabo Frio, tiveram um 
excelente dia de pescaria. Com apenas 
duas horas de competição, uma a me-
nos que o padrão, os participantes cap-
turaram 5.300 peixes e os devolveram 
com vida ao mar!
 Durante todo o dia, o sol estava 
radiante e a água cristalina. Ao término 
da competição, tivemos a cerimônia de 
entrega das medalhas e o tradicional 
churrasco de confraternização.

MuitoS pEixES 
EM CaBo Frio

Assessor de Pesca de Cais Alex Gjorup e seu filhoYuri Gjorup - 1º colocado infantojuvenil

Flavio Campos e seu filho Flavio Reis com o Assessor Alex Gjorup Istvan Khasnar e seu filho João Carlos Khasnar - 2º colocado no infantojuvenil

Pesca de Cais em Cabo Frio
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opEn 25
 Começou o 23º Torneio Open 
25! A primeira etapa, realizada no dia 
20 de junho, aconteceu em um dia 
onde as condições de mar e vento não 
estavam ideais para a navegação. Por 
este motivo, a competição ficou restrita 
à área 2, sendo realizada dentro da Baía 
de Guanabara. Ainda assim, foi um dia 
de bastante peixe.
 Na classificação geral, a equipe 
Guess do Comandante Roni Argalji foi 
a vencedora. Seguida pela equipe Rele-
ase do Comandante Eliseu Soares Neto 
e pela equipe Futuro da Pesca do Co-
mandante Carlos Domingues. O maior 
exemplar capturado no dia foi um Ba-
gre de 3,735kg pescado por Ricardo 
Pedrosa, da equipe Galáctica.
 Na classe Evolving (Equipes 
em Evolução), a equipe Futuro da Pes-
ca ficou em 1º lugar. Já a equipe Colt 
do Comandante Fábio Bergman con-
seguiu garantir a vice-liderança e, em 
3º lugar, terminou a equipe Ninkasi do 
Comandante Alex Gjorup.
 Ao término da etapa, houve 
uma grande confraternização na chega-
da dos pescadores ao Clube com muita 
animação, além dos comes e bebes.

pesca

Diretor de Pesca Evandro Soares e Eliseu Soares Filho

Fernando Almeida, Vicente Arruda, Alberto Quintaes e Eliseu Soares Neto

opEn 25primeira etapa

Futuro da Pesca - 3º lugar geral  
Comandante Carlos Domingues e seu filho Lucca
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PeSCA - AGoSTo 2014

Data Torneio Local
02 Torneio Interclubes de Pesca de Cais ICRJ
08 1º Torneio Open Com Iscas Artificiais - 1ª etapa ICRJ
15 1º Torneio Open Com Iscas Artificiais - 2ª etapa ICRJ
23 Torneio Anual de Pesca de Cais - 4ª etapa ICRJ

28 e 29 1º Torneio Cabo Frio Open Cabo Frio

opEn 25Segunda etapaprimeira etapa
 No dia 4 de julho, a 2ª eta-
pa do Torneio Open 25 iniciou com 
excelentes condições de mar e vento, 
mas após o meio-dia, o sudoeste mu-
dou um pouco este cenário. Mesmo 
assim, foi um dia de pescaria farta.
 O destaque ficou para as equi-
pes Release, do Comandante Alberto 
Quintaes em primeiro lugar, para a 
equipe Galáctica do Comandante 
Fernando Almeida em segundo e para 
a equipe Guess do Comandante Roni 
Argalji em terceiro lugar.
O maior peixe da 2ª etapa foi uma 
Raia Ticonha de 8,500 Kg, captura-
da pelo pescador Neomar, da equipe 
Aversa.
 Na volta do mar, todos foram 
surpreendidos com a notícia do fa-
lecimento do pescador Gustavo Ma-
chado com muita tristeza. Por este 
motivo, não houve confraternização 
após a etapa. A Diretoria de Pesca 
lamenta profundamente a perda des-
se grande companheiro e deseja que 
Deus o acolha e conforte a família.

Equipe Release: Comandante Eliseu Soares Neto,  
Vicente Arruda, Alberto Quintaes e Flávio Reis 

(que não está na foto)

Equipe Aversa: João Gabriel, Comandante João 
Aversa, Neomar Amorim e Thiago Rangel 

(que não está na foto
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 A formatura dos cursos ofereci-
dos pela EDN teve mais uma etapa con-
cluída nos dias 27 e 28 de junho. Como 
já é tradição, no sábado, os 35 alunos 
dos cursos de Laser, Dingue e Windsurf 
e seus parentes se reuniram no Hangar 1 
para a cerimônia de entrega dos diplo-
mas comandada pelo diretor da EDN, 
Ricardo Baggio. Após, foi realizado um 
sorteio para o curso de J/24 e agasalhos. 
O evento terminou com um coquetel 
para todos os presentes.
 No domingo, a Turma 84 de 
Optimist formou 91 alunos. A solenida-
de iniciou com a entrega de um presen-
te do Iate Clube pela aluna Maria Luisa 
de Salles Baptista ao Patrono Almirante 
de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Fer-
reira. Em seguida, o orador da turma, 
o formando Henrique Braz Parente leu 
seu discurso e entregou uma lembrança 
da Escola de Vela ao Paraninfo, o sócio e 
Conselheiro Luiz Carlos Peixoto de Lima 
Ramos.
 Os certificados e as medalhas 
foram entregues por todos os integran-
tes da mesa. Representando o ICRJ es-
tiveram presentes: Comodoro Paulo 
Fabiano, Contra-Comodoro Helio Lyra 
Jr., Diretor da EDN Ricardo Baggio, a 
Vice-Presidente do Conselho Joisete Del 
Vecchio, 1º Secretário do Conselho Ro-
berto Rapoport, Assessor de Divulgação 
José Roberto Braile, Almirante Eucli-
des Duncan Janot de Matos, Almirante 
Francisco Antônio de Magalhães Laran-
jeira, velejador veterano Benjamin Sodré 
e ex-Conselheiro Kurt Wolff.
  Representando a Marinha do 
Brasil estavam, além do Almirante Leal 
Ferreira, o Capitão dos Portos do Rio de 
Janeiro Capitão-de-Mar-e-Guerra Paulo 
César Colmenero Lopes, o Presidente do 
Grupamento de Escoteiros do Mar Juca 
Almeida e a Banda do 1º Distrito Naval 
que se apresentou para os presentes.

edn

Mais velejadores
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nAVeGAção: 
(Inscrições Abertas)

- Arrais Amador
- Mestre Amador
- 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
- Fundamental (3 a 5 anos); 
- Iniciação à vela (6 a 7 anos, depois de 
ter passado pelo nível fundamental).

MENTE SÃ, CORPO SÃO!
AuLAS De yoGA:

Cursos da Edn

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

As aulas dos cursos de Vela 
terão inicio no dia 1º de 
agosto, para quem optar 

pelo sábado e no 
dia 2, para quem optar 

pelo domingo. 
As inscrições para os cur-
sos de Vela da EDN conti-
nuarão abertas até o final 

de setembro. 

edn

Mais velejadores
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 A Festa Junina do ICRJ des-
te ano bombou! Foram mais de 2.700 
pessoas aproveitando cada minuto do 
evento no último dia 28 de junho. A 
piscina foi tomada por “caipiras” de 
todas as idades que saborearam as de-
lícias oferecidas. Para os adultos, a no-
vidade neste ano foi a Kombi Carioca, 
que trouxe cervejas artesanais para os 
amantes da boa cevada e a presença de 
Los Mendozitos com vinhos e drinks.
 Na parte da animação, tive-
mos trio de forró, quadrilha formada 
pelos convidados, simulador de asa 
delta para a criançada e a tão querida 
waterball, onde a fila não diminuía e a 
criançada pode se divertir pra valer.
 Como saldo da arrecadação de 
alimentos, tivemos 540 kg de alimen-
tos não perecíveis que foram doados 
ao Inca Voluntário(Fotos abaixo). O 
Iate Clube agradece a todos que cola-
boraram com esta iniciativa! Ano que 
vem tem mais!

social

Festa na roça



15



16 social

 As, já tradicionais, quintas-feiras musicais 
com o pianista Paulo Midosi no Bar Temático ficarão 
mais especiais nos próximos três meses. Em uma de-
terminada quinta de cada mês, ele receberá um con-
vidado diferente para se apresentar aqui no Clube. 
 O primeiro já está marcado: dia 6 de agosto 
Paulo Midosi receberá o flautista Zé Carlos “Bigor-
na”, a partir das 19h. 
 Bigorna possui uma larga experiência no meio 
musical e de entretenimento. Já trabalhou com gran-
des nomes da MPB e ficou no Barão Vermelho por 
oito anos consecutivos, onde seu apelido virou sua 
marca registrada. Venha conferir o som destes dois!

QuinTAS 
eSPeCiAiS

 A série de almoços tra-
dicionais oferecido às Forças 
Armadas pelo iCrJ começa 
neste mês com a homenagem 
ao exército Brasileiro pela 
passagem do Dia do Solda-
do. o evento será realizado 
no dia 26 de agosto, às 12h30 
no Salão nobre. os convites 
já estão sendo vendidos na 
Gerência Social pelo valor de 
r$ 50,00. Participe!

ExérCitono iate
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Fixa
proGraMaÇÃo SoCial reCreAção inFAnTiL

Agosto

Música no Museu - Coral Infantil da UFRJ 
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

Forró na Ilha, com o Trio Ustrês. 
Na Ilha de Palmas, das 15h às 21h.

Tributos - Aline Paes canta Dolores Duran
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.
Almoço em Homenagem ao Exército Brasileiro.
No Salão Nobre, às 12h30.

15

18

22

26

08

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.

Tributos - Glória Éttari canta Tom Jobim, 
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

06
Pianista Paulo Midosi convida o flautista Zé Carlos Bigorna, 
No Bar Temático, às 19h.

Iate com Saúde “Risco Cardiovascular: Prevenção e 
tratamento”, no Salão 470, às 20h.19
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PArA SemPre ALiCe
DIA: 01/08 - SÁBADO
ELENCO: Julianne Moore, Kristen Stewart, 
Kate Bosworth, 2015 (EUA, França), 99min – 
Drama (12anos).

A renomada linguista Alice, é uma mulher bem 
casada e mãe de três filhos. Aos cinquenta anos 
começa a esquecer as palavras na sala de aula 
e logo descobre sofrer de Alzheimer. Para en-
frentar o problema, a família de Alice terá de 
reafirmar os seus laços de ternura, em especial a 
filha Lydia, com quem sempre teve uma relação 
complicada. O filme dispensa apresentações, 
deu a Juliane Moore mais um merecido Oscar.

DoiS DiAS e umA noiTe
DIA: 02/08 – DOMINGO
ELENCO: Marion Cotillard, Fabrizio Ron-
gione, 2014 (França, Bélgica), 95min – Drama 
(12anos).

Sandra é uma trabalhadora cujo emprego é 
ameaçado quando os seus patrões decidem ofe-
recer um prêmio aos outros trabalhadores que 
votarem para que Sandra não volte ao emprego. 
Ajudada pelo marido, ela tem apenas um fim 
de semana para visitar os colegas e convencê-los 
a abdicarem dos seus prêmios para que ela possa 
voltar ao trabalho. 

minHA QueriDA 
DAmA
DIA: 05/08 – QUARTA-
-FEIRA
ELENCO: Kevin Kline, 
Maggie Smith, Kristin 
Scott Thomas, 2015(EUA, 
França), 104min – Comé-
dia, Drama(12anos).

O solitário Mathias Gold herda uma grande 
casa em Paris e lá chegando, descobre que uma 
senhora de 90 anos vive no local sem pretensões 
de mudar-se. Apesar do estranhamento inicial, 
os dois tornam-se amigos. Aos poucos Mathias 
começa a se apaixonar por Chloé, filha de Ma-
thilde. 

mAiS um Ano
DIA: 07/08 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: David Bradley, Imelda Staun-
ton, Jim Broadbent, Lesley Manville, 2010 
(Inglaterra, Irlanda), 129 min - Comédia, 
Drama(12anos).

Primavera, Verão, Outono e Inverno. É assim 
a vida pacata de um casal de meia idade passa 
calmamente ao sabor dos anos. São felizes e de 
bem com a vida, contrastando com a frustração 
de amigos e parentes que os cercam. É a história 
de um casal de meia-idade com um casamento 
feliz. Mike Leigh faz filme para poucos, para 
àqueles que gostam de se maravilhar com um 
pouco das banalidades e sutilezas da vida. 

A inCrÍVeL HiSTÓ-
riA De ADALine
DIA: 08/08 - SÁBADO
ELENCO: Blake Live-
ly, Harrison Ford, 2015 
(EUA), 113min – Drama, 
Fantasia (12anos).  

Adaline é uma jovem que 
tem uma família muito 

alegre. Em uma noite, ela sofre um acidente 
de carro e algo mágico acontece. A partir deste 
momento, ela nunca mais envelhecerá. Com 
isso, vem a dificuldade de ver todos aqueles que 
ela ama envelhecendo. Para manter este segredo 
ela usa diversas identidades, mas quando um 
novo amor surge, e ela terá que compartilhar 
o seu segredo.

iL ViAGGio Di CAPiTAn FrACASSA
DIA: 09/08 - DOMINGO
ELENCO: Vincent Perez, Emmanuelle Béart, 
1990 (França, Itália), 132min – Comédia 
(14anos).

Na França, em 1774, o último herdeiro da 
família Sigognac, deixa o castelo de seus an-
cestrais para acompanhar um grupo de atores 
itinerantes, a caminho da corte do Rei Luís 
XV para apresentar “Fantasia”. Um espetáculo 
cheio de humor, música, romance, drama e ero-
tismo. O filme de 1990 e dirigido pelo mestre 
italiano Etore Scola é uma obra-prima e uma 
ode a paixão e ao teatro.

SoBre AmiGoS, Amor e VinHo
DIA: 12/08 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Lambert Wilson, Franck Dubosc, 
Florence Foresti, 2015 (França), 98min – Ro-
mance (12anos).

Para festejar seus 50 anos, Antoine recebe um 
presente bem original: um infarto! Deste mo-
mento em diante, ele terá que se cuidar mais. 
O problema é que Antoine sempre cuidou de 
tudo da saúde, da alimentação, da família e de 
seus amigos. Antoine agora terá que encarar um 
novo regime e ao tentar mudar de vida, acabará 
mudando a vida de todos à sua volta. 

ÓPerA: LA TrAViATA
(MÚSICA CLÁSSICA)
DIA: 13/08 – QUINTA-FEIRA

La Traviata (em português significa figurati-
vamente, “A mulher caída”) é uma ópera em 
quatro cenas (três ou quatro atos) de Giuseppe 
Verdicom Libreto de Francesco Maria Piave. 
Foi baseada no romance “A Dama das Camé-
lias”, de Alexandre Dumas Filho. Estreou em 
6 de março de 1853 no Teatro La Fenice, em 
Veneza.

A eSPiã Que SABiA 
De menoS
DIA: 14/08 – SEXTA-
-FEIRA
ELENCO: Melissa Mc-
Carthy, Jason Statham, 
Jude Law, 2015 (EUA), 
120min – Comédia/Ação 
(12anos).

Susan Cooper é uma despretensiosa analista de 
base da CIA e tem a grande chance de mostrar 
o quanto é boa no que faz quando é recrutada 
para sua primeira missão secreta.
Com duas horas de duração a trama se sustenta 
com boas piadas e lembra em certas horas um 
filme de James Bond. Melissa McCarthy sur-
giu como grande atriz, comediante, escritora, e 
produtora, lançada no seriado “Gilmore Girls”.

HAPPy, HAPPy
DIA: 15/08 - SÁBADO
ELENCO: Agnes Kittelsen, Henrik Rafaelsen, 

ProGrAmAção Do CinemA - AGoSTo
Quartas, quintas, sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcellos
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Revirando álbuns de família, Anne descobre 
uma foto de seus pais ao lado de um homem. 
Ela acaba descobrindo a existência de Jean, 
irmão de seu pai, que todos acreditavam ter 
sido morto durante a guerra. A volta de Jean 
deixa todos se questionando os motivos de sua 
sobrevivência. Seria ele um traidor? Alguém o 
perseguia? Enquanto todos convivem com este 
mistério, a mãe de Anne, Lena começa a ter um 
caso com “suposto o cunhado”.

eLA VAi (eLLe S’en  VA)
DIA: 28/08- SEXTA-FEIRA
ELENCO: Catherine Deneuve, Nemo Schiff-
man, Gerard Garouste (França), 2013, Comé-
dia Dramática - 113 min (12 anos).

Bettie é uma viúva de 60 anos e tem um restau-
rante em uma pequena cidade francesa. Depois 
de ser trocada por uma mulher mais nova pelo 
seu amante, ela resolve partir pela estrada rumo 
à liberdade. No caminho, ela pega seu neto, 
que mal conhece, para acompanhá-la e acaba 
vivenciando diversas situações que irão mudar 
a sua vida. Desde um encontro com um velhi-
nho camponês até um encontro de ex miss em 
ummgrande hotel.

PoLLen
DIA: 29/08 – SÁBADO
Documentário, 2012 
(EUA), 80min (Livre).

Esta produção da Disney-
nature é uma das incríveis 
viagens ao redor da Terra. 
Seu diferencial é ter sido 

filmado em macro, revelando coisas impossí-
veis de serem vistas a olho nu. O longa retra-
ta a relação das flores com seus polinizadores 
– especificamente, morcego, abelha, beija-flor e 
uma borboleta – e como a Terra depende dessas 
diminutas criaturas.

LA DAnSe - Le BALLeT De L’oPerA De 
PAriS - (DISCO LASER)
DIA: 30/08 - DOMINGO
Documentário, Ballet, Dança, 2009 (EUA, 
França), 159min (Livre).

O Ballet da Ópera de Paris é uma das melho-
res companhias do mundo. Este documentário 
acompanha os ensaios e apresentações de sete 
ballets. O filme mostra o trabalho envolvido 
na administração da companhia, tais como: o 
trabalho colaborativo e coordenado entre core-
ógrafos, mestres, bailarinos, músicos, designers 
de fantasias e palco.

Annie, uma pobre vendedora de maçãs, tem 
que se passar por uma “dama da sociedade”, 
pois recebeu a notícia de que sua filha Liz está 
para chegar à Nova Iorque com seu noivo da 
alta sociedade com o pai. Annie sempre enga-
nou a filha, e agora vai precisar da ajuda de seu 
amigo Dave para conseguir se passar por uma 
socialite.

A PArTe DoS AnJoS
DIA: 21/08 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Paul Brannigan, John Henshaw, 
2012(Inglaterra, França, Belgica), 101min – 
Comédia Dramática(14anos). Dirigido por 
Ken Loach.

Com o nascimento de seu filho, Robbie decide 
mudar de vida e nunca mais cometer crimes. 
Entretanto, ele e os amigos não conseguem em-
prego por causa de seus passados criminosos. 
Uma bebida e uma grande ideia mudarão suas 
vidas. Este filme é especial.

GrAnDeS oLHoS
DIA: 22/08 - SÁBADO
ELENCO: Amy Adams, Christoph Waltz, 
2015 (EUA), 107min – Drama Biográfico 
(12anos).
O filme conta a história do casal Walter e Mar-
garet, que ficou famoso no final dos anos 50 
por pintar retratos de mulheres e crianças com 
olhos enormes. Margaret teve que lutar no tri-
bunal contra o marido que afirmou na justiça 
ser ele o verdadeiro autor das obras.

CAnTinFLAS: A mA-
GiA DA ComÉDiA
DIA: 23/08 
DOMINGO
ELENCO: Óscar Jaena-
da, Michael Imperioli, 
Ilse Salas, 2014 (México), 
106min – Drama Biblio-
gráfico (12anos).

Mario Moreno abandona suas origens humil-
des para se dedicar ao sonho de atuar e fazer 
o público rir. Ele passa a ser conhecido como 
Cantinflas, e se torna o maior astro de filmes 
de comédia no México. Seu estilo leve e único 
conquista a todos que o assistem.

Por umA muLHer
DIA: 26/08 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Mélanie Thierry, Nicolas Duvau-
chelle, 2013 (França), 110min – Drama Ro-
mântico (14anos).

Joachim Rafaelsen, 2015 (Noruega), 88min – 
Comédia Dramática (14anos).

Kaja é uma mulher cujo marido não lhe dá 
afeto, pois não a considera mais atraente. Mes-
mo assim, ela prefere manter sua família unida. 
Suas perspectivas mudam quando um casal, 
aparentemente perfeito, se muda para a casa ao 
lado. 
O filme é Escandinavo e ganha pontos com a 
naturalidade com que tudo é tratado e se desta-
ca a atuação “em estado de ebulição” de Agnes 
Kittelsen.

ConToS DA noiTe
DIA: 16/08 - DOMINGO
ELENCO: Julien Beramis, Marine Griset, Mi-
chel Elias, 2013 (França), 84min – Animação 
(Livre).

O filme conta a história de três pessoas que se 
reúnem em um cinema abandonado para criar 
e interpretar contos todas as noites. Escrevem 
a história, criam os personagens, cenário, etc. 
e depois, interpretam. É uma animação repleta 
de cores incríveis e é também um dos raros fil-
mes contemporâneos realizados com a técnica 
das sombras chinesas, projetadas em uma su-
perfície. Original e Imperdível.

o ÚLTimo ATo
DIA: 19/08 –
QUARTA-FEIRA
ELENCO: Al Pacino, 
Greta Gerwig, Nina 
Arianda, 2015 (Itália, 
EUA), 112min – Drama 
(14anos).

Simon, um ator consagrado de 65 anos, sen-
te que perdeu a capacidade de interpretar. Em 
crise, ele se interna em uma clínica e passa a ter 
consultas via Skype com um terapeuta. Após o 
tratamento, ele vai viver em Connecticut, onde 
reencontra Pegeen, a filha de um grande amigo, 
que não via desde quando ela era criança. Ao 
perceber que Simon está solitário, ela joga tudo 
para o alto e decide ter um romance com ele. 
Mas Simon vai logo perceber que a diferença de 
idade só trará grandes problemas.

DAmA Por um DiA
(CULT)
DIA: 20/08 – QUINTA-FEIRA
ELENCO: Glenn Ford, Bette Davis, Hope 
Lange, EUA (1961), 120min – Comédia 
(12anos).

cinema
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aula de Gastronomia
 Neste mês a aula de gastrono-
mia será um pouco diferente. Desta 
vez, o tema é “Preparação de Chur-
rasco Indoor”, voltado principalmen-
te para os pais do Iate Clube. O ma-
garefe José Vieira Feitosa, especialista 
de vasto conhecimento no assunto 
acompanhará a chef Lorena na aula. 
 A ideia é fazer preparações 
simples, que possa ser feita em casa 
facilmente, e sem desperdício. A aula 
será ministrada no Salão 470, às 19h 
no dia 13 de agosto. Garanta a sua 
vaga!

O Festival de Comida Mediterrânea que estava programado para o mês 
passado foi transferido para o dia 1 de agosto. Não deixe de participar!noTinHA:

dia dos pais
 O Dia dos Pais está chegan-
do. E, nada melhor do que um belo 
churrasco de domingo para comemo-
rar a data com ele, não é mesmo!? 
 Então, o almoço com seu pai 
e toda a sua família tem que ser no 
Clube! Um saboroso churrasco com 
carnes nobres para presentear seu pai 
na Piscina do ICRJ no dia 8 de agos-
to, a partir das 12h. 
 O valor por pessoa é de        
R$ 90,00 com acompanhamentos e 
sobremesa inclusa. Bebidas serão co-
mandadas à parte.



21iate news

 O final do mês de junho foi bem movimentado no salão de bilhar do ICRJ. Primeiro, tivemos a final do Torneio 
Handicap entre João Gabriel Zarur e João Martins, que terminou consagrando Gabriel como o grande vencedor.
 Se destacando como um talento da nova geração dos atletas de bilhar do Iate Clube, Gabriel disputou também 
a final do Torneio Six-Red no dia 30 de junho com o experiente Peter King. Desta vez, deu Peter como campeão. Mas, 
o garoto vai longe. Parabéns aos participantes!

HAnDiCAP e SiX-reD 

aula de Gastronomia



22 balancete 

Dia dos Pais
Skipper Shop Sua loja dentro do ICRJ
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Dia dos Pais
Skipper Shop Sua loja dentro do ICRJ




