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4 editorial

     Começando um novo 
período na gestão da Comodoria do 
Iate Clube do Rio de Janeiro, a capa 
deste mês apresenta os eleitos para o 
próximo biênio. Na foto registrada 
durante a noite da posse, temos o 
Vice-Comodoro Dioclecio de Araujo 
Dantas, o Comodoro Paulo Fabiano 
e o Contra-Comodoro Vicente Ar-
ruda. Nesta edição você saberá como 
foi a cerimônia e o coquetel de posse, 
além de conhecer os novos diretores e 
assessores nomeados até o fechamen-
to desta edição.
 Na seção da Pesca, a festa 
de entrega de prêmios fechou com a 
temporada oceânica 2015/2016 em 
grande estilo. Os pescadores, a deco-
ração, a gastronomia e a música cria-
ram um ambiente perfeito de muita 
amizade e confraternização na noite 
do dia 2 de abril.
 Começando os trabalhos da 
temporada 2016/2017, a 1ª Etapa do 
Torneio 49º Torneio Anual de Pesca 
Costeira foi conquistada pela equipe 
Pisces, que surge na liderança rumo 
ao heptacampeonato. Enquanto isso 
no Cais, a primeira etapa aconteceu 
mês passado e convocamos todos os 
pescadores para a segunda etapa no 
próximo dia 07.

 Na Vela, bons ventos guiaram 
os velejadores nas regatas de abril. 
Começando pela última regata do ca-
lendário em homenagem ao aniversá-
rio do ICRJ, a Copa De Aniversário 
96 anos do ICRJ da classe Optimist 
sagrou o estreante Felipe Berardo e o 
veterano Pedro Madureira.
 Já a Regata Jorge Pontual, que 
faz a travessia Rio – Búzios, infeliz-
mente não conseguiu ser cumprida 
no tempo estipulado em súmula por 
nenhum barco. Já a tradicional Re-
gata Carlos Alberto de Brito, mesmo 
com fracas condições de vento, foi 
vencida pelo barco Sunset, no HPE 
25 e comemorada com a também tra-
dicional peixada no Salão Nobre. Fe-
chando as regatas de março, a Carlos 
Laport sagrou o barco Hook como o 
grande campeão desta edição.
 Na parte de eventos, você con-
fere os momentos da festa de aniver-
sário de 96 anos do ICRJ que contou 
com a apresentação do Tremendão 
Erasmo Carlos, tocando os clássicos 
do bom e velho rock’n roll. Para este 
mês, continuaremos no mesmo ritmo 
musical com a apresentação da Banca 
Urca Bossa Jazz lançando o CD “Sau-
dades do Raul”, em homenagem a 
Raul Seixas, no dia 21 de maio.

 No Bilhar, as mulheres domi-
naram as mesas do salão na primeira 
etapa do Torneio Feminino de Sinu-
ca. Neste ano, toda última quarta-
-feira do mês as mesas serão delas! 
Prestando contas aos sócios, você verá 
como ficou a reforma do Travel Lift 
II, que fica em frente ao hangar 7. 
 Fechando os assuntos do mês, 
a equipe do Restaurante já está nos 
preparativos para o tão aguardado 
almoço em comemoração ao Dia das 
mães no próximo dia 8. Se voe ainda 
não fez a sua reserva, ligue para o es-
critório do restaurante e garanta o seu 
lugar!
 Na semana seguinte, no dia 
12 de maio, uma aula super inte-
ressante tomará o Bar dos Pinguins. 
Modernos drinks, sob a orientação do 
renomado mixologista Lelo Forti,  e 
aperitivos deliciosos sob o comando 
da chef Lorena serão ensinados para 
os alunos numa aula de gastronomia 
um pouco diferente, porém muito sa-
borosa.

Boa leitura!
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PORTARIA 01 - JOÃO BATISTA P. CURSINO DE MOURA 
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comodoria
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 A cerimônia de posse da nova Comodoria 
foi realizada no Centro Cultural na noite do dia 
1 de abril. Como este será seu segundo mandato 
consecutivo, o Comodoro Paulo Fabiano Ferreira 
recebeu o timão do Presidente do Conselho Deli-
berativo, Ruben Dinard, representando o comando 
por mais dois anos à frente do ICRJ. 
 Completando a Comodoria, Dioclecio 
Dantas de Araujo Filho também permaneceu como 
Vice-Comodoro e, para ocupar o cargo de Contra-
-Comodoro, o eleito foi Vicente Ferreira de Arruda 
Coelho Filho.
 A mesa diretora do Conselho Deliberativo 
para o próximo biênio apresentada na cerimônia fi-
cou com a seguinte formação: Ruben Dinard como 
Presidente, Hélio Lyra Junior como Vice-Presiden-
te, Roberto Rapoport como 1º Secretário e Victor 
Vocos Camargo como 2º Secretário.
 Após a solenidade, todos se encaminharam 
para o coquetel de boas-vindas no Salão Nobre. 
Confira os momentos nos cliques a seguir.

POSSE DOS ELEITOS

Presidente do Conselho Ruben Dinard, o 1º Secretário do Conselho Deliberativo Roberto Rapoport, Comodoro Paulo Fabiano, Vice-Comodoro 
Dioclecio de Araujo Filho, Vice-Presidente do Conselho Hélio Lyra Junior, 2º Secretário Victor Vocos e o Contra-Comodoro Vicente Arruda Filho.
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Contra-Comodoro Vicente Arruda Filho e o 1º Secretário do 
Conselho Deliberativo Roberto Rapoport

Coquetel de confraternização no Salão Nobre Lélia Winckler e o Comodoro Paulo Fabiano

Victor Vocos, Luiz Roberto Beckman, Gustavo 
Licks, Ricardo Baggio e Helio Lyra Jr.

Cerimônia de posse Mesa diretora do Conselho e Comodoria
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 A galerinha do Optimist 
entrou na água nos dias 12 e 13 de 
março para competir a Copa de Ani-
versário da classe. Ao todo tivemos 
50 velejadores competindo entre os 
estreantes e veteranos.
 Após dois dias de evento e três 
regatas percorridas, Felipe Berardo foi 
o campeão entre os estreantes. Em se-
gundo lugar, ficou Henrique Braz Pa-
rente e o terceiro lugar foi ocupado 
por Theo Taulois, todos do ICRJ.
 Já entre os veteranos que ti-
veram que correr quatro regatas, Pe-
dro Madureira terminou em primei-
ro lugar representando o ICRJ. O 
vice-campeonato ficou com Bernardo 
Martins e, Pedro H. Miegand, em 
terceiro lugar, ambos do CNC.
 Após as regatas de sábado, a 
Diretoria de Vela ofereceu lanche aos 
velejadores para que todos pudessem 
relaxar após um intenso dia de com-
petição.

Copa 
Aniversário 
Optimist

Felipe Berardo

Pedro Madureira

 No último domingo de mar-
ço, dia 27, a Regata José Carlos La-
port foi realizada com dois barcos da 
classe HPE 25, oito da J24 e três da 
Ranger 22. Na Regata Carlos Alberto 
de Brito, as condições de vento me-
lhoraram em relação ao dia anterior.

 A largada foi no Morro da Vi-
úva, montando boia no Parcel das Fei-
ticeiras, outra na Praia da Boa Viagem 
e chegada de volta ao Morro da Viúva.
 O grande campeão na classe 
Ranger 22 foi o barco Hook do timo-
neiro Alexandre Haddad representan-

do o ICRJ. Na HPE 25, o barco da 
Arion do timoneiro Asp. Pelisson da 
Escola Naval terminou em primeiro 
na classe. Na J24, o vencedor foi o 
barco Eurus do timoneiro Ronaldo 
Senfft do ICB.

Regata José Carlos Laport
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VELA - MAIO 2016

Data Regata Classes
07 Regata Benjamin Sodré J24 e Snipe
14 Taça Comodoro Monotipos

15 Taça Comodoro Oceano

21 e 22 Taça Comodoro Optimist

21 e 22 Taça Leopoldo Geyer Clássicos

26 a 29 Campeonato Sudeste Brasileiro Laser

28 e 29 Copa J70 (2ª etapa) J70

REGATA CARLOS ALBERTO DE BRITO 

vela

 A tradicional regata que leva o nome de uma das figuras mais caris-
máticas da história do ICRJ, a Regata Carlos Alberto de Brito, contou com a 
participação de mais de 70 velejadores em 21 barcos no total.
 Mesmo com condições de vento muito fracas, a regata foi bem dis-
putada. Contudo, a Comissão de Regata optou por um percurso mais curto, 
deixando de fora o tradicional percurso do Posto 6 para que todos os barcos 
conseguissem completar o trajeto de maneira satisfatória.
 Na classe Ranger 22, o campeão foi o barco Les Must do comandante 
Jean Claude Schotte (ICJG). Já na classe J24 o vencedor foi o barco Sunset do 
timoneiro Newton Passos (ICRJ) e na HPE 25, o barco Arion do Aspirante 
Pelisson (GVEN) terminou em primeiro lugar.
 Após a regata, a tradicional peixada foi servida no Salão Nobre para 
todos os velejadores.

Barco Sunset - Campeão na Regata Carlos Alberto de Brito - Classe J24

 

 A Regata Jorge Pontual 
para barcos de Oceano foi reali-
zada no dia 19 de março em par-
ceria com o Iate Clube Armação 
de Búzios. A largada foi na cidade 
do Rio de Janeiro com chegada na 
Enseada dos Ossos, em Búzios.
 Esta regata homenageia o 
ex-sócio do ICRJ e exímio staris-
ta que na década de 70 se mudou 
para ares buzianos, onde fundou o 
ICAB ao lado dos ilustres veleja-
dores Laport, Lachmann, Lorent-
zen, entre outros.
 Infelizmente os ventos não 
colaboraram e, os quatro barcos 
participantes que largaram próxi-
mo à Ilha de Cotunduba no Rio 
não conseguiram chegar até Bú-
zios dentro do tempo limite de 
24horas para completar a prova.

REGATA 
JORGE 

PONTUAL
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 O mês de abril começou em grande estilo para 
os pescadores do Clube. A tradicional festa de entrega 
de prêmios da temporada de pesca oceânica 2015/2016 
aconteceu no dia 2 de abril, na Pérgula da Piscina.
 O evento começou com um coquetel, em segui-
da o jantar foi servido enquanto se desenrolava a ceri-
mônia de entrega dos prêmios. Ao todo, foram aproxi-
madamente três horas dedicadas à entrega de todos os 
troféus. Tivemos discurso do Comodoro reeleito Paulo 
Fabiano, do Contra-Comodoro Vicente Arruda, do an-
tigo Diretor de Pesca Evandro Soares e do atual Diretor 
de Pesca Eliseu Soares Filho.
 O momento mais marcante da cerimônia foi a 
homenagem prestada ao pescador mais antigo em ati-
vidade no ICRJ, Octávio Reis, e aos demais pescado-
res veteranos. Outro momento que gerou comoção nos 
presentes foi a entrega do Troféu Eficiência Helio Bar-
roso feito por Lygia Vieira e família do falecido Helio 
Barroso à equipe Binoca. 
 A entrega do prêmio para a família da equi-
pe campeã do Torneio Cabo Frio Marlin Invitational, 
equipe Paola, cujo comandante Paulo Ramalho faleceu 
dias após a vitória foi mais um momento marcante du-
rante as homenagens da noite.

Noite de festa
 Após a cerimônia, a pista de dança foi aberta ao som 
de muito pop e rock com a banda Além do Rock e, em 
seguida, entrou a Bateria da Escola de Samba Mocidade In-
dependente de Padre Miguel. A pista de dança ficou lotada 
até o final do evento, por volta das 3h30 da madrugada.

Equipe Binoca - campeã do Torneio de Peixes de Bico, 
Eficiência Helio Barroso e Copa ICRJ

Equipe Alhambra - Campeã do Torneio Marlin Rio

pesca
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Noite de festa
Contra-Comodoro Vicente Arruda e o novo Diretor de Pesca Eliseu Soares Filho Equipe Paola - Campeã do Cabo Frio 

Marlin Invitational

Equipe Alhambra - Campeã do Torneio Marlin Rio Equipe Release - Campeã do Torneio Open 27,5 Marcos Lips - Comandante da Equipe 
Ponta Firme ganhou o Troféu Panela de Ferro

Equipe Jenny - Campeã do Torneio de Encerramento Equipe  Picante - Campeã do Torneio de Peixes de Oceano 
com o Vice-Comodoro Dioclecio de Araujo Filho

Homenagem ao pescador Octávio Reis e pescadores veteranos Troféu Denison Duque Silva sendo entregue por Angela Maria e 
Guilherme Duque Silva aos Campeões Individuais

pesca
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 No sábado, dia 19 de março, a 
1ª Etapa do 49º Torneio Anual de Pes-
ca Costeira foi realizada sob condições 
meteorológicas favoráveis. Contudo, 
mesmo com mar calmo e ventos fra-
cos, a pescaria não foi fácil.
 A equipe Pisces do Coman-
dante Alexandre Antunes começou o 
campeonato vencendo a primeira eta-
pa, rumo ao heptacampeonato. Em se-
gundo lugar, ficou a equipe FishFinder 
do Comandante Bruno Santiago e a 
equipe Release, do Comandante Al-
berto Quintaes, ficou em terceiro.
 Neste dia, a estratégia de 
muitas equipes foi pescar próximo às 
plataformas e boias na expectativa de 
capturar peixes de pontuação dobrada, 
mas o resultado infelizmente não foi 
o esperado. Vamos aguardar para ver 
como vai ser a 2ª etapa que está mar-
cada para o dia 07 de maio. 

PESCA 
COSTEIRA

PESCA - MAIO 2016

Data Torneio Local
07 Pesca Costeira - 2ª etapa ICRJ
07 Pesca de Cais - 1ª Etapa ICRJ
14 Pesca Costeira - 3ª etapa ICRJ
21 Pesca Costeira - 4ª etapa ICRJ

Equipe Fish Finder Equipe Release

Equipe Pisces

PESCA DE CAIS A temporada de Pesca de Cais 2016 começou no dia 16 de abril. Na próxima 
edição vamos conferir tudo que rolou, mas aproveitamos para convidá-los para a 

2ª etapa que será realizada no próximo dia 07. Vamos lotar o Cais esse ano!
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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

Terça-feira
Das 9h às 18h

Quarta-feira a sábado
das 9 às 19

Horário do 
Salão de Beleza

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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 Na noite do dia 19 de março 
(sábado), aconteceu a festa de aniversá-
rio dos 96 anos do ICRJ. As cores do 
Clube estavam presentes em toda de-
coração do evento, através dos azulejos 
portugueses, flores e castiçais.
 Contudo o que mais chamou 
a atenção de todos foi a iluminação. 
Além de um gobo que remetia à logo 
criada especialmente em homenagem 
aos 96 anos do Iate Clube, a entrada 
principal foi toda iluminada forman-
do um céu de lanternas penduradas, 
transformando a decoração em uma 
das protagonistas do evento.
 Além disso, o palco foi posi-

COMEMORANDO

cionado de forma em que os 500 con-
vidados presentes pudessem curtir a 
performance bem de perto e com uma 
pista de dança bastante ampla, o que 
contribuiu para a proximidade do pú-
blico.  
 No início da noite, o Como-
doro Paulo Fabiano após discurso sole-
ne, convidou toda a Diretoria e Conse-
lheiros presentes para cantar parabéns. 
Assim, com todos ao redor do bolo, 
a Vice Presidente do Conselho, Srª. 
Joisete Del Vecchio cortou o primeiro 
pedaço e o ofereceu para a esposa do 
Comodoro, a Srª. Maria de Lourdes.
 Para deixar o clima ainda mais 

especial, a comemoração contou com 
um show do consagrado Erasmo Car-
los, iniciado pontualmente às 22h30. 
Esbanjando simpatia, o tremendão por 
várias vezes falou da alegria que sentia 
em estar se apresentando no ICRJ pela 
primeira vez.
 Ele começou a apresentação 
com a canção tema do novo disco “Gi-
gante Gentil” (de mesmo nome), que é 
carregada do bom e velho Rock’n’Roll, 
mas também não deixou os antigos 
sucessos de lado: “Mulher”, “Sexo Frá-
gil”, “Mesmo Que Eu Seja Eu”, “Gati-
nha Manhosa” e outros hits completa-
ram o repertório.

em grande estilo!

social
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Gláucia Estides, Erasmo Carlos e Maria de Lourdes Ferreira

Comodoria e Conselheiros

Comodoro Paulo Fabiano

Decoração de entrada

Show do Erasmo Carlos na festa do ICRJRoberto Rapoport, Mirian Dyskant e Joisette Del Vecchio
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RECREAÇÃO 
INFANTIL

social

 Sábado à noite é dia de rock! No dia 21 de maio, 
o Salão Marlin Azul receberá a banda Urca Bossa Jazz 
com a turnê de lançamento do CD “Saudades do Raul”, 
em referência aos 70 anos de nascimento do cantor com-
pletados em 2015. O álbum foi produzido ano passado 
a partir de uma série de shows da banda em homenagem 
ao rei do rock brasileiro.
 Segundo o músico Wagner Cinelli, o projeto sur-
giu da ideia de compor uma música com diversas refe-
rências e trechos de diferentes músicas de Raul Seixas. A 
canção “Saudades do Raul” de título homônimo ao CD, 
foi composta como um baião tipicamente nordestino, 
mostrando toda a versatilidade da banda.
 Se você se interessou, basta garantir seu convite 
na Gerência Social. O ingresso para sócio sai a R$ 40,00 
e para convidados de sócio R$ 60,00. A consumação será 
cobrada à parte

Vocalista Matheus

Urca Bossa Jazz
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Fixa

PROGRAMAÇÃO 
SOCIAL

Maio

CINEMA -  Todas as sextas e sábados às 20h e domingos às 17h,  

no Centro Cultural Gabriel Villela.

ARTE NO IATE - Todas as terças-feiras, das 19h às 21h.

REUNIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 19h30, 

no salão Marlin Azul

DUETO PAULO MIDOSI E HAROLDO CAZES - Todas as quin-

tas-feiras às 19h, no Bar Temático. (Convidado especial uma vez por mês)

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. 

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 - Roberto Simões (Duo piano e flauta)-Bossa Nova, Jazz, 
MPB  - No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

Tributos - Marcio Lott canta Frank Sinatra (Duo pianista 
Charles Marot)No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

12

18

14

Paulo Midosi e Haroldo Cazes convidam Arthur Dutra 
(Vibrafone). No Bar Temático, às 19h.

Iate com Saúde - As novidades da nova idade 
No Centro Cultural Gabriel Villela, às 20h.

28

21
Saudades do Raul - Show com Urca Bossa Jazz
No Salão Marlin Azul, das 20h às 01h.

 No final de março o Travel Lift II, loca-
lizado em frente ao hangar 7, passou por uma 
restauração geral. Foram feitas substituições das 
placas enferrujadas, manutenção na cabine de 
motor e do operador. Além disso, todo o Travel 
recebeu uma nova pintura.

TRAVEL 
LIFT II

DIRAN



18 cinema

CREED – NASCIDO 
PARA LUTAR
DIA: 01/05 
DOMINGO
ELENCO: Michael B. 
Jordan, Sylvester Stallo-
ne, Tessa Thompson, 
2016 (EUA), 124min 
– Drama (12anos).

Quem volta a atacar!? Repentinamente Ro-
cky Balboa volta a atacar...
Apollo Creed, o pai de Adonis Johnson, fa-
leceu antes de seu nascimento. Ainda assim, 
a luta está em seu sangue e ele decide entrar 
no mundo das competições profissionais de 
boxe. Após muito insistir, Adonis consegue 
convencer Rocky Balboa a ser seu treinador 
e, enquanto um luta pela glória, o outro luta 
pela vida.

EVEREST
DIA: 06/05
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Jason 
Clarke, Jake Gyllenha-
al, Josh Brolin, 2015 
(Inglaterra, Islândia, 
EUA), 122min – Aven-
tura (12anos).

Inspirado nos incríveis acontecimentos em 
torno de EVEREST a montanha mais alta 
do mundo, o longa conta a história de três 
equipes rivais de alpinismo que tentam che-
gar ao topo da montanha. Entretanto, a si-
tuação fica complicada quando uma nevasca 
atinge o local causando vários acidentes e co-
locando a vida de todos em grande perigo. 
Todos terão de enfrentar obstáculos impossí-
veis em busca de sua sobrevivência.

SPOTLIGHT 
SEGREDOS 
REVELADOS
DIA: 07/05 
SÁBADO
ELENCO: Michael 
Keaton, Mark Ruffalo, 
Rachel McAda-
ms, 2016(EUA), 
123min - Drama/
Suspense(12anos).

“O Caso Spotlight” é um drama biográfico 
de 2015 estrelado por Mark Ruffalo, Michael 
Keaton, Rachel McAdams. 
O filme trata da investigação, feita pela equi-
pe do jornal The Boston Globe, apresentan-
do os casos de abuso sexual e pedofilia reali-
zados por membros da arquidiocese católica 
de Boston. 
Esta investigação recebeu o Prémio Pulitzer 
de Serviço Público em 2003. No Brasil, o 
Observatório da Imprensa publicou uma sé-
rie de debates sobre o filme, questionado os 
valores e o comportamento do jornalismo na 
atualidade. 
Durante anos, líderes religiosos ocultaram 
o caso transferindo os padres de região, ao 
invés de puni-los pelo caso. Esse filme é um 
filme sério que mexeu muito com a cabeça 
de todos que o assistiram. “Oscar de Melhor 
Filme”.

PONTE DOS 
ESPIÕES
DIA: 08/05 
DOMINGO
ELENCO: Tom 
Hanks, Mark Rylance, 
Scott Shepherd, 2015 
(EUA), 132min – Sus-
pense (12anos).

Dirigido por Steven Spielberg, “Ponte Dos 
Espiões” é um dramático suspense que conta 
a história de James Donovan, um advogado 
de créditos de seguros do Brooklyn que se 
encontra no centro da Guerra Fria quando 
é enviado pela CIA em uma tarefa quase im-

possível de se negociada: a libertação de um 
piloto americano capturado.

SABOR DA VIDA
DIA: 13/05
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Kirin 
Kiki, Masatoshi Na-
gase, Kyara Uchida, 
2015 (França, Alema-
nha, Japão), 113min 
- Drama/Comédia 
(14anos).

Sentaro dirige uma pequena padaria que 
serve dorayakis (bolos recheados de feijão). 
Quando Tokue uma senhora de idade, entra 
em sua loja e se oferece para ajudar na co-
zinha. Sentaro relutantemente aceita. Tokue 
prova ter mágica em suas mãos, sobre tudo 
quando fizer “AN”, pois esta receita é mara-
vilhosa. O pequeno negócio logo floresce e, 
com o tempo, Sentaro e Tokue abrirão seus 
corações...

AS SUFRAGISTAS
DIA: 14/05 

 SÁBADO
ELENCO: Carey 
Mulligan, Helena 
Bonham Carter, Meryl 
Streep, 2015(Inglater-
ra), 107min - Drama 
Histórico (12anos).

Inspirado no movimento sufragista do final 
do século XIX e início do XX na Inglaterra, 
este drama “As Sufragistas” retrata a vida de 
um grupo de mulheres que resistia à opres-
são de forma passiva, sendo ridicularizadas e 
ignoradas pelos homens. A partir do momen-
to em que começam a sofrer uma crescente 
agressão da polícia, elas decidem se rebelar 
publicamente. Um dia, após sair da lavanderia 
em que trabalha, Maud se assusta com o caos 
de um protesto de rua e acaba reconhecendo 
uma companheira de trabalho entre os mani-
festantes. A partir desse momento, a persona-
gem ``Maud´´ decide reivindicar seus direitos 
como mulher e a lutar por sua dignidade...

PROGRAMAÇÃO DO CINEMA - MAIO
Sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcellos
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Um traficante de drogas é encontrado no de-
serto por um caçador pouco esperto, Llewelyn 
Moss, que pega uma valise cheia de dinheiro 
mesmo sabendo que em breve alguém irá 
procurá-lo. Logo Anton Chigurh, um assassi-
no psicótico sem senso de humor e piedade, é 
enviado em seu encalço. Porém para alcançar 
Moss ele precisará passar pelo xerife local, Ed 
Tom Bell. Os aclamados cineastas Joel e Ethan 
Coen trazem seu mais envolvente e ambicioso 
filme, neste fumegante e suspense de ação. 

GLORIA DO MEU 
PAI
DIA: 28/05 
SÁBADO
ELENCO: Nathalie 
Roussel, Philippe 
Caubère, Benoît 
Martin, 2010 (Fran-
ça), 105min - Drama 
Biográfico (Livre). 

Marcel é filho de um professor e de uma cos-
tureira. Durante as férias de verão, a feliz famí-
lia viaja para uma casa de campo nas monta-
nhas do sul da França. Lá, o garoto vive suas 
primeiras aventuras cercado pelo amor de seus 
pais e pela magnífica paisagem local. Marcel 
Pagnol é um dos maiores escritores da França. 

CHAPLIN
DIA: 29/05 
DOMINGO
ELENCO: Robert 
Downey Jr., Geral-
dine Chaplin, Dan 
Aykroyd, 1993  (Rei-
no Unido, EUA, Fran-
ça, Itália), 143min 
- Comédia Dramática 
(12anos).

Chaplin é um filme biográfico que conta a 
vida de um dos maiores gênios do cinema 
mundial e retrata a sua infância pobre nas 
ruas de Londres até o recebimento do pri-
meiro Oscar. O filme foca nas suas várias li-
gações amorosas e nos problemas de ordem 
política, devido às suas posições humanistas e 
de cunho progressista. Chaplin torna-se uma 
figura perseguida por muitos poderosos do 
governo até ser expulso da América. Inter-
pretado por Robert Downey Jr., foi indicado 
ao Oscar de Melhor Ator, Melhor Direção de 
Arte e Melhor Canção Original em 1993...
NOTA: Na vida de Chaplin, uma cena de 
conotação quase que mágica ficou marcada 
para sempre. Trata-se do momento em que 
Chaplin inventa o “Vagabundo” a partir da 
construção de seu figurino.

TROCANDO 
OS PÉS
DIA: 21/05 
SÁBADO
ELENCO: Adam 
Sandler, Steve Buscemi, 
Dan Stevens, 2015 
(EUA), 102min – Co-
média (12anos).

A família de Max tem a mesma sapataria há 
muitas gerações e ele cuida dela sozinho pas-
sando os dias em função do seu trabalho. Um 
dia ele descobre no sótão uma máquina que 
permite a ele assumir a aparência de outras 
pessoas quando usa os sapatos delas. Max 
terá que decidir como lidar com tantas pos-
sibilidades, pois não é todo dia que podemos 
experimentar viver a vida de outras pessoas...

HOMEM 
IRRACIONAL
DIA: 22/05 
DOMINGO
ELENCO: Joaquin 
Phoenix, Emma 
Stone, Parker Posey, 
2015 (EUA), 95min 
- Romance, Suspense, 
Drama (14anos).

A trama gira em torno de Abe Lucas, um 
professor universitário recém-chegado a cida-
de em crise existencial que procura uma razão 
para viver. Recomeça a dar aulas e acaba se 
envolve com duas mulheres ao mesmo tem-
po. Quando ele começa a mostrar sinais de 
desequilíbrio mental, a fascinação de Jill por 
ele continua crescendo, mas quando ele deci-
de abraçar novamente a vida, provocará uma 
série de eventos que afetarão a vida de todos 
dramaticamente. 
Allen trás para o filme uma discussão impor-
tantíssima dos três grandes filósofos Heideg-
ger, Kierkegaard e Sartre.

ONDE OS FRACOS 
NÃO TÊM VEZ
DIA: 27/05 
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Tommy 
Lee Jones, Javier Bar-
dem, Josh Brolin, 2008 
(EUA), 122min - Dra-
ma Suspense (14anos).

TRUMBO: 
LISTA NEGRA
(PALESTRANTE)
DIA: 15/05 
DOMINGO
ELENCO: Bryan 
Cranston, Diane 
Lane, Helen Mir-
ren, 2016(EUA), 
124min - Drama 
Biográfico(12anos).

Foi um dos favoritos na corrida pelo Oscar 
em 2016. Concorreu nas categorias de Me-
lhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante  e Me-
lhor Elenco.
O filme é baseado em fatos reais e mostra a 
queda da carreira do roteirista cinematográfi-
co Dalton Trumbo após ser colocado na lista 
negra por atividades comunistas, na década 
de 40.
Trumbo começou a carreira como escritor 
estreando como roteirista. Em 1947, foi 
condenado por se recusar-se a delatar colegas 
comunistas como ele. Chegou a ficar preso 
por 11 meses. Mesmo quando saiu da prisão, 
Trumbo demorou anos para vencer o boicote 
do governo americano, sofrendo com uma 
série de problemas envolvendo familiares 
e amigos. Mudando-se logo depois para o 
México onde viveu por muito tempo com o 
pseudônimo “Robert Rich”. 

BELLE E 
SEBASTIAN
DIA: 20/05
SEXTA-FEIRA
ELENCO: Félix Bos-
suet, Tchéky Karyo, 
Margaux Châtelier, 
2015 (França), 
104min – Aventura 
(Livre). 

Acontece ali onde à neve é imaculada, onde 
os carneiros correm e onde os cumes se diri-
gem às nuvens. Acontece em um vilarejo que 
era pacato até a chegada dos alemães.
O filme mostra uma criança solitária com 
um cão selvagem e conta a aventura de uma 
amizade indestrutível. Esta extraordinária 
narrativa se desenrolada em plena 2ª Guerra 
Mundial. É a odisseia de uma criança à pro-
cura de sua mãe, de um idoso em busca de 
seu passado e de uma jovem atrás de aven-
turas. 

cinema
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Cursos
AULA REGATA COM MANOBRAS:
Esta atividade tem como objetivo, proporcionar aos alunos uma vivência a bordo de um veleiro oceânico participando 
de uma Regata. Os alunos, sempre acompanhados pelo instrutor, poderão experimentar as diversas posições de uma 
tripulação no barco durante a competição, tendo a real percepção de como funciona uma Regata. 
Data: 14/05/2016 (Sábado).
Regata: Taça Comodoro - ICRJ.
Embarcação: Veleiro 23 pés (Vega 23).
Pré-requisitos:Ter completado, pelo menos, o curso de vela nível I (Laser e Dingue ou Oceano) e ter idade mínima 
de 15 anos. Obs: Esta aula só será realizada com o mínimo de 2 alunos inscritos. 

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).

VELA RECREACIONAL:
Curso do Fundamental; (A partir de 3 anos);
Iniciação à Vela; (Depois te ter passado pelo nível de Fundamental).

NAVEGAÇÃO:
- Arrais Amador Inscrições abertas para o curso; 
- Mestre Amador Inscrições abertas para o curso (OBS: este curso tem reposição de aulas)
- Capitão Amador;
- GPS 
- Curso de previsão do tempo Inscrições abertas: Visa preparar o aluno na interpretação dos boletins do tempo, 
cartas sinóticas e imagens de satélites: bem como analisar as tendências do tempo, visualmente e através de leitura de 
instrumentos (barômetro, higrômetro, termômetro).
- Curso de Motonauta: O curso ministrado pela Brisamar visa oferecer aos alunos noções básicas de segurança na 
operação da moto aquática e prepará-los para prestar o exame aplicado pela CPRJ- Capitania dos Portos do Rio de 
Janeiro. Ao término do curso, o aluno receberá um “atestado de embarque” exigido para a inscrição da prova. 

PISCINA:
Natação Infantil – (3 a 12 anos);
Nado Sincronizado - (6 a 12 anos): Você conhece o esporte-arte Nado Sincronizado?
Venha Conhecer e traga sua criança para fazer uma aula experimental!
Com participações em apresentações e/ou torneios da FARJ, o nosso curso conta com o apoio da técnica da Seleção 
Olímpica, Maura Xavier.

PRATICA DE YOGA: 
Mente Sã, Corpo São! Com aulas quartas e sextas-feiras, o Yoga é uma ótima opção para quem procura uma atividade 
física que trabalhe com o corpo todo.

STAND UP (PACOTE):
Agende sua aula e venha conhecer o esporte, quem ama mar, sol e quer exercitar o equilíbrio, não pode ficar fora dessa. 
Vem remar!
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 A aula de gastronomia deste 
mês será especial. Com a temática 
de “Uma noite de drinks, comidi-
nhas e afins”, o renomado mixo-
logista Lelo Forti, uma das mais 
célebres e respeitáveis figuras da 
coquetelaria nacional, ensinará os 
mais modernos cocktails numa noi-
te descontraída e muito animada, 
tudo isso atrelado aos mais gostosos 
aperitivos do nosso Restaurante!
 Lelo foi embaixador da vo-
dka Absolut por oito anos, atual-
mente comanda a empresa Mixing 
Bar is Cool junto com Alex Miran-
da, que entre tantos projetos, atua 
fortemente no mercado de luxo 
em território nacional. Além disso, 
consta em seu currículo cursos de 

COCKTAIL BAR 
destilação de whisky, vodka e gin 
em várias destilarias da Escócia, Su-
écia, Inglaterra, Cuba, México en-
tre tantas.
  Este profissional gabarita-
do estará disponível aos sócios do 
ICRJ no dia 12 de maio, a partir 
das 19h30 no Bar dos Pinguins 
para uma aula bar e degustação de 
cocktails, tais como: Gin Tônica in-
fusionado, gelo esfera, drink com 
espuma de gengibre, cocktail de-
fumado e muito mais. O valor por 
pessoa será de R$ 95,00 e serão no 
máximo 60 vagas para inscrições. 
Não fique de fora dessa!

restaurante

 O almoço em comemora-
ção ao Dia das Mães no ICRJ está 
garantido! No próximo domingo 
dia 8 de maio, a partir das 12h, a 
equipe do Restaurante vai estar à 
postos para recebê-los para brindar 
esse dia tão especial . 
 O almoço em buffet será 
montado especialmente no Salão 
Marlin Azul, além de também estar 
disponível no Salão Star do restau-
rante. Garanta logo o seu lugar e de 
toda a família! As reservas já podem 
ser feitas através do telefone 3223-
7200 ramal 2148. O valor é de R$ 
95,00 por pessoa.

Dia
das 
Mães
Dia
das 
Mães

CARTA DE DRINKS
Welcome Drink

Aperol Spritz 
(aperol, espumante, água gaseificada e laranja)

Drinks
Gin Tônica Infusionado 

(gin, água tônica, infusão de chás e bitter de 
laranja)

Moscow Mule 
(vodka, suco de limão e espuma de gengibre)

Oldfashioned 
(whisky, angostura, açúcar, água gaseificada e gelo 

esfera)
Cocktail defumado 

(rum envelhecido, blackbeer e defumação de 
especiarias)
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 Neste ano, o Bilhar está 
com uma nova programação espe-
cialmente voltada para as mulheres 
do Clube. Na última quarta-feira 
de cada mês, durante todo o ano 
de 2016 as mesas da sinuca serão 
delas.
 A tacada inicial aconteceu 
no dia 30 de março com a parti-
cipação de Ana Beatriz, Edna, Flá-
via, Ignácia, Leda, Leiva, Luciana, 
Maria Cecília e Maria do Carmo 
sob a supervisão do professor Re-
nato da Matta em uma noite de be-
las jogadas. 

MULHERES EM AÇÃO
BILHAR






