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 Na capa deste mês temos 
o hepta campeão Jorge Zarif, velejando 
durante o Campeonato Brasileiro da 
classe Finn, realizado no fi nal de feve-
reiro. Mesmo com baixo número de 
inscritos, a regata se desenrolou muito 
bem. 
 Já bem longe da Baía de Gua-
nabara, Martine e Kahena conquista-
ram o vice-campeonato na Oceanbrid-
ge Sail Auckland, na Nova Zelândia. 
Mais uma vez a dupla conseguiu subir 
no pódio pela classe 49er.
 A Regata Lorenzo, que chegou 
em sua sexta edição, foi realizada em 22 
de fevereiro e contou com a presença de 
seu homenageado, o velejador Loren-
zo Cardoso de Souza, que foi o grande 
vencedor.
  Ainda na Vela, você confere 
nesta edição a conquista da Taça Star 
pela dupla Lars Grael e Samuel Gon-
çalves. E a Copa Snipe, que aconteceu 
simultaneamente à Taça Star e também 
teve pódio dominado por velejadores 
da casa.
 Na Pesca, contaremos como 
foi o Torneio Open 27,5 e Torneio de 
Encerramento que fechou a temporada 
2014/2015 com a equipe Perfeita/Ve-
gas arrematando o título de campeã em 
ambos os torneios. Parabéns!
 Para comemorar, a festa de en-
trega de prêmios marcada para o pró-
ximo dia 25, irá fechar com chave de 

ouro a temporada. E, para começar as 
competições deste ano, a diretoria de 
pesca convida todos pescadores para 
a Temporada de Pesca Costeira que já 
está com as inscrições abertas. 
 Na seção “Contando Gotas”, 
você saberá como o desperdício de água 
afeta a sua vida e seu bolso. Além disso, 
dicas simples que você pode começar a 
praticar desde já em casa, no Clube ou 
em qualquer lugar.
 Ainda sobre água, uma nova 
medida de uso controlado da água no 
Cais e Hangares já começou a ser feita. 
Não haverá cobrança, somente o con-
trole por uma fi cha que o responsável 
pela embarcação deve preencher para 
que possamos ter uma média de consu-
mo.
 Na seção de Entrevista desta 
edição, o entrevistado deste mês é o 
Diretor de Compras Claudio Gomma, 
que conta um pouco sobre os desafi os 
de atender às demandas de todos os se-
tores do Clube. 
 A programação do restaurante 
do Clube neste mês está recheada! Logo 
no início, teremos o almoço especial de 
domingo de Páscoa no salão Star e no 
Salão Marlin. Na semana seguinte, no 
dia 9 de abril, a aula de gastronomia irá 
perfumar o salão 470 com receitas de 
soufl ês e risottos.
 Já no fi nal do mês, no dia 30 
de abril, o primeiro Jantar Harmoniza-

do do ano irá deixar todos com água na 
boca. Mas corra, as reservas são limita-
das!
 Ainda no fi nal do mês, teremos 
mais uma vez a campanha de vacinação 
contra o vírus da gripe no ICRJ. O Pos-
to Médico será o ponto de vacinação 
para todos os sócios do Clube que se 
enquadram na campanha.
 A Gerência de Sede aproveita 
para lembrá-los sobre as datas de inscri-
ção e sorteio para hospedagem durante 
os feriados do Dia do Trabalho e Cor-
pus Christi de nas Subsedes de Angra e 
Cabo Frio. Não deixe de conferir!
 No Social, temos uma matéria 
dedicada aos Tributos que estão aconte-
cendo no Ponto de Encontro desde de-
zembro do ano passado com excelentes 
músicos interpretando grandes nomes 
da MPB.
 Por último, mas não menos 
importante, prestamos a nossa última 
homenagem ao “Vovô”, como era co-
nhecido o ex-Comodoro Fernando José 
Pimentel Duarte que faleceu em 7 de 
março. Ele deixou muitas amizades, 
um belo legado e muita história a ser 
lembrada com carinho por todos no 
ICRJ.

Boa leitura!
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O ex-Comodoro Fernando José Pimentel Duarte, 
mais conhecido como “Vovô”, faleceu em 7 de março 

deste ano aos 85 anos de idade. Em mais de 71 anos 
de Clube como sócio proprietário, deixará boas 

lembranças e excelentes histórias para seus amigos 
de velejada, além de um inestimável legado 

como Conselheiro do Iate Clube.

LemBranÇa...LemBranÇa...
homenagem
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  O Diretor de Compras 
Claudio Gomma conta um pouco 
como funciona e quais são as ativi-
dades desenvolvidas pelo departa-
mento de compras do Iate Clube. 

ICRJ: O que já realizou neste um 
ano de Comodoria?
Gomma: Primeiramente, gostaria de 
registrar que me senti muito honrado 
com o convite da Comodoria para co-
mandar o departamento de compras 
do ICRJ. Neste um ano, por solici-
tação e, em conjunto com a diretoria 
de Sede e pelo Depto. Jurídico, reali-
zamos licitações visando a contratação 
de empresas de limpeza, segurança e 
retirada de resíduos. Estes novos con-
tratos geraram reduções substanciais 
nos valores que vinham sendo prati-
cados. 
 Diferentemente do que o 
nome indica ou que se poderia supor, 
o Depto. de Compras não tem poder 
decisório sobre o que será adquirido 
pelo Clube. O Depto. de Compras 
funciona como apoio aos demais de-
partamentos que, estes sim, definem 
e autorizam o que deve e/ou necessita 
ser adquirido ou contratado. 

 O setor tem a função de en-
contrar os melhores preços e condições 
de mercado, oferecendo e gerando 
economia de custos para todos os pe-
didos. 

ICRJ: Quais melhorias pretende fa-
zer como Diretor de Compras até o 
final de seu mandato. Quais são seus 
planos?
Gomma: Uma vez que o setor de 
Compras funciona de acordo com as 
solicitações dos demais setores do Clu-
be, acredito que a melhoria pode ser 
feita através de maior comunicação 
entre as partes e possível aumento no 
prazo para futuras compras.

ICRJ: O que você considera que está 
funcionando e não vai modificar?
Gomma: Após os ajustes efetuados, 
nossa competente equipe de Com-
pras, está funcionando em perfeito 
alinhamento com os demais setores do 
Clube. Que, com a confiança e certeza 
de serem atendidos prontamente, nos 
solicitam contratação de serviços e/ou 
produtos com prazo reduzido e urgên-
cia imprescindível, que temos conse-
guido efetuar com a maior eficiência, 
que me faz sentir uma pequena ponta 
de orgulho profissional. 
 Creio que este perfeito entro-
samento de nossa equipe de Compras 
com as demais equipes dos diversos 
setores do ICRJ seja de fundamental 
importância para a continuidade do 
bom funcionamento do Clube.

ICRJ: Que legado pretende deixar 
para o Clube?
Gomma: Fazendo uma analogia com 
a navegação, pretendo deixar ao fi-
nal do meu mandato uma tripulação 
bem entrosada, competente, motivada 
e trabalhando em harmonia, que é o 
sonho de qualquer comandante. Este 
cenário é o que o próximo Diretor de 

Compras irá encontrar. Registro aqui 
meus agradecimentos a cada um des-
tes dedicados funcionários do nosso 
Depto. de Compras.

ICRJ: E um breve histórico de sua 
trajetória no ICRJ como esportista e 
administrativamente.
Gomma: Esportivamente, velejei na 
classe Pinguim, do final da década de 
50 ao início dos 60. Nossa Flotilha foi 
convidada pelo então Presidente Juce-
lino Kubitchek para a regata inaugural 
de Brasília em 21/04/1960. Foi com 
certa dose de emoção que voamos no 
DC3 da FAB participando daque-
le momento histórico. Corri muitos 
campeonatos, defendendo as cores do 
ICRJ, em diversas classes como Snipe, 
Lightning, Tahiti, Dingue, e outras.
 No final da década de 70 e du-
rante a década de 80, participei ativa-
mente na equipe de caça submarina do 
ICRJ, da qual também fui assessor em 
determinado período. Com o apoio e 
participação de vários caçadores, como 
Serra, Accioly, Fabio, os irmãos Sou-
to de Oliveira, e alguns outros, orga-
nizamos curso ministrado pelo nosso 
saudoso tricampeão mundial Bruno 
Hermanny. No ano seguinte, a Equipe 
ICRJ foi campeã estadual.
 Iniciei todos os meus três fi-
lhos na vela e também das etapas in-
fantis de Pesca de Cais. Com isso, eu 
e minha esposa Maria Luiza, começa-
mos a participar das etapas de mar-
manjos na pesca de cais e como conse-
quência, formei a equipe “Pelanka” no 
Open 25 durante alguns anos.  Já mais 
recentemente, fui convidado pelo co-
mandante Roberto, e passei a integrar 
a tripulação campeã “DORF”, na vela 
de oceano. 
 Administrativamente, minha 
participação no conselho deliberativo 
ocorreu em três mandatos como su-
plente.
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 Os torneios de Encerramen-
to e Open 27,5 Oceânico foram 
realizados no dia 28 de fevereiro, 
fechando as competições da tempo-
rada de pesca oceânica 2014/2015 
do ICRJ. 
 O mar estava bem calmo pela 
manhã e com muito vento à tarde. 
Embora a condição da água estivesse 
adequada, só tivemos a captura de 
um peixe de bico, pela equipe Ponta 
Negra.
 Em ambos os torneios a equi-
pe vencedora foi a Perfeita/Vegas do 
Comandante Eduardo Castro, tri-
pulantes Marcelo Saade, Erick Bau-
meier, Alberto Faria, André Firmes e 
Evandro Soares. 
 No torneio de Encerramen-
to, a equipe vice-campeã foi a Ponta 
Negra do Comandante José Vasco, 
tripulantes João Paulo T. da Costa, 
Fernando Pedrosa, Mario Picozzi e 
Gustavo. Em terceiro lugar ficou a 
equipe Anaheim, do Comandante 
Wolney Magalhães, tripulantes Ral-
ph Magalhães, Alexandre Drumont, 
Cesar, Arthur e Ricardo.
 No torneio Open 27,5 Oceâ-

nico, o vice-campeonato ficou com a 
equipe Certeira do Comandante Lu-
ciano Rosa, tripulantes Ivan Blanco, 
Ulysses Nunes e Glauco Sampaio.
 O Diretor de Pesca, Evandro 
Soares, agradece a todos que presti-
giaram os torneios realizados e para-
beniza os vencedores: “foi uma tem-
porada bastante difícil em razão das 
condições de vento e mar, que fez 
muitas etapas do calendário serem 

Torneios de encerramenTo 
e open 27,5 oceânico

pesca

adiadas, porém, no final, o calendá-
rio foi cumprido dentro do prazo.”
 Para finalizar, a tradicional 
festa de entrega de prêmios já tem 
data marcada. No dia 25 de abril, a 
Diretoria de Pesca irá promover uma 
confraternização entre todos os pes-
cadores, vencedores e familiares para 
celebrar mais uma temporada de boa 
pescaria. Em breve serão enviados os 
convites as equipes participantes. 

Marcelo Saade e Comandante Eduardo Castro da Equipe Perfeita/Vegas

 O Torneio de Pesca Costeira começou no final de 
março e, durante este mês teremos uma pausa em nos-
sa programação por conta do Campeonato Mundial na 
Costa Rica, onde alguns de nossos pescadores estarão 
competindo. Por isso, as atividades voltam a ser realizadas 
no dia 9 de maio.

pesca costeira
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 Durante os dias 19 a 21 de 
fevereiro o Campeonato Brasileiro da 
classe Finn foi realizado pelo ICRJ 
com a participação de seis compe-
tidores. O baixo número de adesão 
nesta edição foi decorrente à proxi-
midade com o Carnaval.
 Nesta edição, o atleta Jorge 
Zarif, representando o ICRJ, ganhou 
o Brasileiro pela sétima vez consecu-
tiva. O jovem atleta é a grande pro-
messa de medalha nas Olimpíadas de 
2016 no Rio de Janeiro.
  Em segundo lugar, ficou o 
velejador Bruno Prata representando 
o YCP.  Completando o pódio, o atle-
ta Antônio Moreira levou a medalha 
de bronze para o CNC. A entrega dos 
prêmios foi realizada na parte supe-
rior do Convés, aproveitando a vista 
numa bela tarde de verão.

O HEPTA DE ZARIF
vela

 O calendário das regatas em fevereiro fez com que algumas regatas aconte-
cessem simultaneamente. Este foi o caso da Copa Snipe, que dividiu a Baía de Gua-
nabara com a Taça Star nos dias 21 e 22 de fevereiro colocando 17 barcos na água.
 O final de semana foi bem tranquilo com condições de vento e mar favo-
ráveis.  O ICRJ completou o pódio com representantes em todas as posições. Os 
campeões foram Paulo Santos e Thiago Sangineto (foto), seguidos por Fernando Ma-
dureira e Pedro Madureira e na terceira colocação, Ricardo Lobato e Raquel Amione.

 Uma das regatas “caçulas” do Iate 
Clube que faz muito sucesso entre os vele-
jadores da classe Dingue, a Regata Lorenzo, 
completou sua sexta edição no dia 22 de 
fevereiro. Com 18 velejadores inscritos, o 
percurso teve largada na Praia do Adão e 
Eva, em Niterói, passando pela Boa Via-
gem, Porcão Rio’s e chegando à Piscina do 
ICRJ.
 O dia estava favorável a velejada, 
com vento bom e mar liso.  A cerimônia 
de premiação foi realizada na parte superior 
do Convés com a presença do velejador Lo-
renzo Cardoso de Souza, que dá nome a re-
gata e foi o grande vencedor. Em segundo 
lugar ficou Ricardo Werneck e em terceiro, 
Luis Albino Ferreira.
 Lorenzo, desde a primeira edição 
da Regata, distribui mudas de plantas na-
tivas da Mata Atlântica para os velejadores 
que completam a prova, incentivando a 
responsabilidade ambiental entre os atletas. 

6ª regaTa 
Lorenzocopa snipe
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VELA - ABRIL 2015

Data Regata Classes
03 a 05 Campeonato Sudeste Brasileiro Laser

18 a 21 Taça Octanorm Snipe

23 Regata Cmte. Geraldo Luiz Miranda 
de Barros (Volta as Ilhas) Oceano

25 e 26 Copa Outono (exceto Laser Radial) Monotipos

25 e 26 Torneiro Roberto Bueno Star

26 Regata Arnaldo e Celia Guedes Optimist

 Mais um pódio para o his-
tórico das velejadoras Martine Grael 
e Kahena Kunze na classe 49erFX. 
No dia primeiro de março elas 
conseguiram o vice-campeonato 
na Oceanbridge Sail Auckland, na 
Nova Zelândia. 
 A competição reuniu mais 
de 170 barcos entre diversas clas-
ses e serviu como preparação para o 
Trofeo Princesa Sofia que acontece 
neste mês na Espanha, onde a dupla 
tentará o bicampeonato. O Ocean-
bridge Sail Auckland foi a tercei-
ra competição de Martine Grael e 
Kahena Kunze na temporada 2015.
 Após 15 regatas a dupla so-
mou 28 pontos na competição, atrás 
apenas das donas da casa Alex Malo-
ney e Molly Meech, com 22 pontos. 
O terceiro lugar ficou com outra 
dupla neozelandesa, Erica Dawson 
e Ellie Copeland, com 33 pontos.

PóDIO 
PELO 
MunDO

 Ainda no final de semana pós Carnaval, a Taça Star colocou seus ve-
lejadores na raia na Baía de Guanabara.  Com baixa participação de com-
petidores, principalmente de atletas paulistas, a regata desenrolou com boas 
condições de mar e vento.  A dupla representando o ICRJ formada por Lars 
Grael e Samuel Gonçalves foram os campeões da taça. 
 Em segundo lugar ficaram Admar Gonzaga e Alexandre Freitas do 
ICRJ/ ICB-DF e em terceiro, Dino Pascolato e Henry Boening, também do 
ICRJ.

TaÇa sTar
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 Em mais uma ação visan-
do o consumo consciente de água 
no Clube, desde o mês passado 
está sendo feito o controle de uso 
de todos os pontos de água do 
Cais e hangares do ICRJ. 
 Todos os sócios conti-
nuarão utilizando a água gratui-
tamente. Contudo, será preciso 
preencher um formulário simpli-
fi cado disponibilizado pela DI-
RAN informando o uso. A ideia 
é que haja maior conscientização 
no consumo de água para lava-
gem de barcos e abastecimento 
rápido. 
 Contamos com a cola-
boração de todos os associados 
na fi scalização do novo procedi-
mento, pois isso garante que não 
haverá consumo indevido ou ina-
propriado.

ÁGuA 
COnTROLADA

 Como todos sabem, há várias maneiras de cada um economizar água 
em casa, no trabalho ou até mesmo na rua. O que muitas vezes falta é a dispo-
sição para começar, mas assim que você percebe que dá pra fazer muitas coisas 
sem sacrifício, as suas novas atitudes passam a ser naturais. 
 O ICRJ está engajado nesta causa para o bem de todos. Aqui você vai 
encontrar algumas dicas simples e de fácil aplicação para um estilo de vida sus-
tentável. Além disso, separamos um quadro de consumo que vai te deixar sur-
preso com a quantidade de água que costumávamos desperdiçar diariamente.

conTando
goTas

DICAS FÁCEIS:

- Verifi que se há vazamentos na sua casa, Clube e trabalho;

- Reduza o tempo no banho e feche a torneia ao ensaboar;

- use a vassoura para limpar calçadas ao invés de água;

- Espera a máquina de lavar (roupa e louça) encher para utilizá-la;

- Adapte seu sanitário com descarga acoplada;

- Regue jardins com regador;

- Lave carros com balde;

- Feche a torneira ao escovar os dentes e fazer a barba;

Dados: http://www.ideiasustentavel.com.br/2014/02/o-que-fazer-para-reduzir-o-consumo-de-agua-em-casa

manutenção

Confi ra abaixo o gasto de alguns hábitos em litros e em reais:
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Horário da Sauna Horário Pilates
Piscina

Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

Natação (3 a 12 anos)
Terça e quinta-feira

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca
Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado
Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet
Terça e quinta-feira

Das 17h30 às 18h30  
e das 18h30 às 19h30

Aula de Tênis
Terça a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Utilização p/ Sócios   
Segunda-feira a domingo

Das 19h às 22h

Horário da Sede

Natação GMNI

Prof. Waldyr Ramos
Terça e quinta-feira

Das 6h às 9h

Prof. Fábio Pessanha
Quarta e sexta-feira

Das 6h às 9h

Horário natação GMnI

Piscina
Terça-feira a domingo

Das 9h às 19h

Natação (3 a 12 anos)
Terça e quinta-feira

Das 8h15 às 9h

ou das 10h15 às 11h

Sinuca
Segunda a sexta-feira

Das 14h30 às 23h

Sábado, domingo e feriado

Das 14h às 22h

Carteado
Todos os dias

Das 13h às 21h

Ballet
Terça e quinta-feira

Das 17h30 às 18h30  
e das 18h30 às 19h30

Aula de Tênis
Terça a sexta-feira

Das 6h às 19h

 Tênis - Utilização p/ Sócios   
Segunda-feira a domingo

Das 19h às 22h

sede
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
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 Você sabia que desde dezem-
bro o salão Ponto de Encontro está 
sendo palco de tributos aos grandes 
músicos brasileiros? 
 Dois sábados por mês, mú-
sicos se alternam para homenagear 
astros nacionais da cena musical em 
show gratuito para os sócios. Já foram 
cantados Elis, Caetano, Tom, Djavan, 
Chico, Gil e Vinícius. 
 Neste mês, os homenageados 
serão Roberto Carlos no dia 11 e Do-
rival Caymmi no dia 25, todos ini-
ciando às 19h30. Conversamos com a 
cantora Sáloa Farah, que inaugurou o 
projeto no ano passado e já repetiu a 
dose neste ano, para contar o que ela 
está achando desta iniciativa do Clube. 

ICRJ:O que você acha da ideia de 
render homenagem a grandes músi-
cos brasileiros no ICRJ?
Sáloa: A ideia é MARAVILHOSA! 
Pois, além de ser uma oportunida-
de para cantores e músicos da noite 
exercerem sua profissão, é uma honra 
interpretar grandes nomes da música 
brasileira que merecem toda a home-
nagem destinada por terem imprimi-
do e misturado sua identidade com a 
história do Brasil.
 Grandes nomes como Elis 
Regina e Chico Buarque, que tive o 
imenso prazer de apresentar, escolhi o 
repertório com todo carinho e respeito 
a estes grandes artistas, que merecem 
ser apresentados para pessoas todas as 
idades, como é o público do ICRJ.
 Nossa juventude tem carência 
de ouvir MPB, as rádios direcionadas 
ao público jovem geralmente, não to-
cam este tipo de música. Não critico 
a “nova música” brasileira, pelo con-

social

TriBUTos

trário! A “novidade” tem que aparecer! 
Mas, acho que temos que ter espaço 
para ouvir de tudo, não só na inter-
net, onde os jovens dominam. Se não 
orientarmos o internauta, transitando 
pelo que é importante na nossa his-
tória e que, de certa forma ajudou a 
construir o que se ouve hoje em dia, 
estaremos privando-os de conheci-
mento e da incrível sensação de saber 
que nossa cultura de “hoje” foi cons-
truída pelo “ontem.
 Aproveito para parabenizar ao 
ICRJ pela iniciativa e realização deste 
trabalho, a todos os artistas que estão 
fazendo parte dele e ao José Augusto 
Cunha, pela ideia do projeto e pelo 
convite. 

ICRJ:Como está sendo a receptivi-
dade dos sócios?
Sáloa: Um espetáculo! O público é 
muito atento, educado e participati-
vo! Isso me deixa muito feliz! Todas as 

noites que cantei no Iate Clube foram 
momentos de muita satisfação!

ICRJ: Qual importância do pianista 
acompanhando?
Sáloa: Primeiro, o pianista é um ar-
tista. Sem um pianista eu não poderia 
participar deste trabalho. Somos uma 
dupla inseparável! Todo cantor precisa 
de “seu(s)” músico(s). 
Segundo, se tratando de Wilson Jorge 
Nunes (“meu” pianista) além de exce-
lente qualidade técnica, damos boas 
risadas, numa relação de amizade, tro-
ca de conhecimentos, respeito e muita 
música! 

ICRJ: O que te inspira no ICRJ?
Sáloa: Além do visual lindo, lindo, lin-
do do Clube, o que me inspira é o que 
temos de mais importante em todos os 
lugares que vamos: as pessoas. Agradeço 
aos sócios do ICRJ pelas noites de ale-
gria que passei ao lado de vocês.
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Fixa

programaÇÃo sociaL

CInEMA -  Todas as quartas, sextas e sábados às 20h 
e domingos às 17h,  Centro Cultural Gabriel Villela.
AuLA DE BALLET - Todas as terças e quintas, 
das 17h30 às 18h30.
TEATRO MuSICAL - Todas as terças e quintas,
das 18h30 às 19h30 
MÚSICA CLÁSSICA (DVD) -  Toda segunda quinta-feira do mês,
 às 20h,  no Centro Cultural Gabriel Villela.
CInE CuLT -  Toda terceira quinta-feira do mês, às 20h,  
no Centro Cultural Gabriel Villela.
PIAnISTA PAuLO MIDOSI - Todas as quintas-feiras às 19h, 
no Bar Temático.
PIAnISTA ARTHuR RICARDO BARREIROS CRuZ 
E SAXOFOnISTA CARLOS ALBERTO DE MOuRA - Todas as 
quartas-feiras, das 19h às 23h, no Salão Ponto de Encontro.
KARAOKÊ DAnÇAnTE com o Trio Paulo Sá – 
Todas as sextas-feiras, das 20h às 24h, no Salão 470. 
nOITE DAnÇAnTE – Todas as terças-feiras, às 19h30, no Salão 
470. Música ao vivo com o tecladista Paulo Sá.
MÚSICA AO VIVO - com o pianista Artur Barreiros.
Todas as sextas-feiras, das 19h30 às 23h, no Restaurante Star. 
REunIÃO DO CORAL - Todas as quartas-feiras às 18h, no salão 
Marlin Azul ou 470.
nHOQuE DA FORTunA - Todo dia 29 de cada mês, quando cair 
de terça a domingo, no Restaurante Star
AuLAS DE TAnGO -Todas as terças-feiras das 18h30 às 19h30, 
com a professora Cecília Salazar, no salão 470.
MISSA DOMInICAL - Todos os domingos, às 19h15, 
na Capela do ICRJ.

RECREAÇÃO InFAnTIL

Abril
11

Música no Museu - Grupo Folclórico Kasareikka da cidade 
de Kuusankoski, Finlândia, no CCGV, às 20h

Tributos - Roberta Lima canta Roberto Carlos
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

21

Tributos - Artur Elyachar canta Dorival Caymmi
No Ponto de Encontro, das 19h30 às 23h30.

15

25

Iate com Saúde  “Anemia: Causas, consequencias e trata-
mentos”, no Salão 470, às 20h.
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(500) DIAS COM ELA
DIA: 01/04 – QUARTA-FEIRA
ELENCO: Joseph Gordon-Levitt, Zooey 
Deschanel, Geoffrey Arend, 2009 (EUA), 
95min – Comédia Romântica (14anos).

Tom Hansen está em uma reunião de traba-
lho com seu chefe quando este lhe apresenta 
sua nova assistente, Summer Finn. Impressio-
nado com a beleza dela, ele faz tudo para ter 
um encontro com a moça fora do trabalho. 
Sua grande chance surge quando seu melhor 
amigo o convida para irem juntos a um kara-
okê onde todos os colegas costumam ir depois 
do trabalho. Dito e feito. Eles se encontram 
e começam um relacionamento conversando, 
dançando e querendo saber tudo um do ou-
tro...

TEMPO DE APREnDER
DIA: 03/04 - SEXTA-FEIRA
ELENCO: Trevor Morgan, Nick Nolte, 2006 
(EUA), 90min – Drama (14anos).

Ray trabalha como juiz de baseball em uma es-
cola pequena de sua cidade. Sentindo-se velho 
e desiludido ele não vê esperança em sua vida 
até o dia em que sua casa é atacada por um 
grupo de adolescentes baderneiros. Enquanto 
todos fogem, um é pego em flagrante e Ray 
faz um pacto: se ele consertar todo o estrago 
não será preso. Cumprindo a promessa, o me-
nino passa a frequentar a casa de Ray. Com 
isso uma grande amizade nascerá entre os dois. 
(Belo filme)

CHEF
DIA: 04/04 - SÁBADO
ELENCO: Jon Favreau, Sofia Vergara, John 
Leguizamo, 2014 (EUA), 114min – Comédia 
(14anos).

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

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

SnIPER AMERICAnO
DIA: 05/04 - 
DOMINGO
ELENCO: Bradley Coo-
per, Sienna Miller, 2015 
(EUA), 128min – Drama 
(16anos).

Um homem dividido entre o dever, a família e 
uma guerra sem fim.
Chris Kyle é um atirador de elite das forças 
especiais da marina dos Estados Unidos. Em 
dez anos, ele se tornou uma lenda por ter as-
sassinado mais de cento e cinquenta pessoas 
durante o tempo em que serviu no Iraque. 
Kyle recebeu diversas condecorações devido 
a sua atuação. Sua única missão era proteger 
seus companheiros. A história é verídica e uma 
adaptação do livro. Esta história tira um pe-
daço de você. Mais um sucesso produzido e 
dirigido por Clint Eastwood.

BODY OF PROOF 
(SERIADO)
DIA: 08/04 – QUARTA-FEIRA
Serão exibidos dois episódios por vez com du-
ração aproximadamente de uma hora e meia. 

Assista ao novo drama da ABC estrelado por 
Dana Delany como uma médica legista com 
métodos pouco ortodoxos solucionando cri-
mes. A doutora Delany era uma cirurgiã com 
estilo próprio, mas quando tem seu talento 
destruído em um acidente de carro, precisa se 
reinventar em sua profissão. Armada com um 
instinto perspicaz e um vasto conhecimento 
clínico, a doutora Delany usa os corpos das 
vítimas para contar as histórias de suas vidas 
e mortes pré-maturas. Ela busca justiça para 
cada vítima embarcando em uma jornada de 
redenção pessoal.

ÁRIAS PREFERIDAS
(MÚSICA CLÁSSSICA)
DIA: 09/04 – QUINTA-FEIRA

As mais bonitas árias de diversas óperas. Você 
irá assistir óperas como: Tosca, La Bohème, 
Madame Buterfly,...

CORREnDO COM TESOuRAS
DIA: 10/04 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Annette Bening, Gwyneth Pal-
trow, Joseth Fiennes, Alec Baldwin, 2006 
(EUA), 120min – Comédia Dramática 
(14anos).

Augusten, um garoto de apenas 6 anos, vive 
dividido entre os pais problemáticos. Sua 
mãe Deirdre é uma poetiza que não tem li-
vros publicados e seu pai Norman, um pro-
fessor de matemática, alcoólatra que já desis-
tiu há muito tempo de entender sua esposa e 
o filho precoce. Deirdre decide fazer terapia 
com o Dr. Finch, um psicólogo excêntrico, 
mas o casamento não resiste. Deirdre passa a 
viver em um hotel e entrega o filho aos cuida-
dos da família do psiquiatra. O menino tenta 
aceitar a nova família, mas logo descobre que 
sua infância, daqui para frente será um ver-
dadeiro inferno.

uMA SEGunDA CHAnCE
DIA: 11/04 - SÁBADO
ELENCO: Hellen Hunt, Carla Gugino, 
2010 (EUA), 93min – Comédia Dramática 
(16anos).

Ned está à beira de uma crise de meia-idade 
e seu trabalho como escritor em um escanda-
loso programa de TV está indo mal. Seu filho 
mais velho, um adolescente de quinze anos 
acabou de contar que é gay e o de onze anos 
tem medo de tudo. Em meio a todos acon-
tecimentos, sua esposa Jeannie trás seu pai 
doente para a casa da família e coloca mais 
um peso no seu casamento desgastado. Nesta 
confusão, ainda aparece uma colega de traba-
lho sexy que dá em cima de Ned até confun-
di-lo. Esta família sobrevive ao inesperado 
que é simplesmente viver a luta de cada dia, 
de cada um, a espera do envelhecimento, do 
amor e da morte.

O QuE OS HOMEnS FALAM
DIA: 12/04 - DOMINGO
ELENCO: Eduardo Noriega, Ricardo Darín, 

PROGRAMAÇÃO DO CInEMA - ABRIL
Quartas, quintas, sextas e sábados às 20h. Domingos às 17h.

Colaboradora: Maria Thereza Barcelos
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BODY OF PROOF
(SERIADO) 
DIA: 22/04 QUARTA
Serão exibidos dois episódios por vez com du-
ração aproximadamente de uma hora e meia. 

IRMÃ DuLCE
DIA: 24/04 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Bianca Comparato, Regina Bra-
ga, Glória Pires, 2014 (Brasil), 90min – Do-
cumentário (Livre).

Em vida, foi chamada de “Anjo bom da 
Bahia”, também indicada ao Nobel da Paz e 
beatificada pela Igreja Católica. O filme mos-
tra como a religiosa enfrentou uma doença 
respiratória incurável, o machismo, a indife-
rença de políticos e até mesmo os dogmas da 
Igreja. Dedicou sua vida cuidando dos mise-
ráveis, deixando um legado que perdura até 
hoje. A Regina Braga está maravilhosa.

IDA
DIA: 25/04 - SÁBADO
ELENCO: Halina Skoczynska, Agata Ku-
lesza, 2013 (Polônia, Dinamarca), 82min – 
Drama (14anos).

Polônia 1962. Ana é uma bonita jovem de 
dezoito anos que em breve vai celebrar seus 
votos definitivos para se tornar uma freira no 
convento onde viveu toda sua vida. A madre 
superiora a obriga conhecer sua tia Wanda, 
a única familiar viva. Ana embarca em uma 
viagem onde descobrirá que é judia e que 
seu nome é outro. A partir dai terá que fa-
zer escolhas muito importantes. (Ganhador 
do Grande Prêmio de Londres 2013, Crítica 
Toronto 2013, Varsóvia 2013 e, por último 
é mais importante, o Oscar de Melhor Filme 
Estrangeiro em 2015).

THE BOLSHOI BALLET  
 “THE GOLDEn AGE”
(DISCO LAZER)
DIA: 26/04 - DOMINGO
1987(Moscou, Rússia)113min – Ballet.

O Ballet “The Golden Age” representou um 
enorme triunfo para o Ballet Bolshoi. Com a 
música de Shostakovich.

BODY OF PROOF
(SERIADO)
DIA: 29/04 QUARTA

Serão exibidos dois episódios por vez com du-
ração aproximadamente de uma hora e meia. 

FOXCATCHER
(PALESTRANTE)
DIA: 18/04 – SÁBADO
ELENCO: Channing Ta-
tum, Steve Carell, Mark 
Ruffalo e Sienna Miller, 
2014 (EUA), 135 min – 
Drama (14 anos).

Campeão olímpico de luta greco-romana, 
Mark Schultz sempre treinou com seu irmão 
mais velho David, que é também uma lenda 
no esporte. Até que, um dia, recebe um con-
vite para visitar o milionário John du Pont 
em sua mansão. Apaixonado pelo esporte, du 
Pont oferece a Mark que entre em sua própria 
equipe, a Foxcatcher. Atraído pelo salário e pe-
las condições de vida oferecidas, Mark aceita a 
proposta. Aos poucos eles se tornam amigos, 
mas a difícil personalidade de du Pont faz com 
que Mark acabe seguindo uma trilha perigosa 
para um atleta.

VIAGEM À LuA + 
CAÇADOR DE AnDRóIDES
(PALESTRANTE)
DIA: 19/04 – DOMINGO

VIAGEM À LUA 
ELENCO: Georges Méliès, Bleuette Bernon, 
Henri Delannoy, François Lallement, 1902 
(França) 9 min - Ficção Científica.
O professor Barbenfouillis convence seus co-
legas a participarem de uma viagem de explo-
ração à Lua. Eles partem em uma nave que 
aterrissa no olho direito da Lua. Lá eles encon-
tram habitantes hostis que o levam ao seu rei. 
Os terráqueos conseguem fugir quando des-
cobrem que os inimigos viram fumaça a um 
simples toque de um guarda-chuva.

CAÇADOR DE ANDRÓIDES 
ELENCO: Harrison Ford, Rutger Hauer, 
Sean Young, Daryl Hannah, 1982 (EUA) 117 
min - Ficção Científica.
No início do século XXI, uma grande corpo-
ração desenvolve um robô inteligente que é 
mais forte e ágil que o ser humano. São co-
nhecidos como replicantes e utilizados como 
escravos na colonização e exploração de outros 
planetas até que se rebelam e acabam se tor-
nando ilegais da Terra e muitos deles morrem. 
Até que, em novembro de 2019, cinco repli-
cantes chegam à Terra,e um ex-Blade Runner 
é encarregado de caçá-los.

Eduardo Fernandes, 2014 (Espanha), 95min 
– Comédia Dramática (12anos).
Oito homens enfrentam a crise da meia-ida-
de neste filme de episódios. Eduardo perde 
tudo que tem e volta a morar com a mãe, 
encontrando casualmente com um velho 
amigo. Xavier consegue tudo o que quer, mas 
vive deprimido porque tenta retornar o casa-
mento dois anos após a separação. Ricardo 
confessa que desconfia que sua esposa o trai.  
E tantos outros amigos que surgem com pro-
blemas semelhantes fazem este filme ser mais 
um sucesso de Ricardo Darín.

BODY OF PROOF
(SERIADO)
DIA: 15/04 QUARTA
Serão exibidos dois episódios por vez com 
duração aproximadamente de uma hora e 
meia. 

TÁXI DRIVER
(CINE CULT)
DIA: 16/04 – QUINTA-FEIRA
ELENCO: Robert De Niro, Jodie Foster, 
Harvey Keitel, 1976 (EUA), 115min – Dra-
ma Policial (14anos). Direção: Martin Scor-
sese.

Não há lista de filmes obrigatórios, clássicos 
ou imperdíveis que não tenha “Táxi Driver” 
entre eles. Scorsese conta a história de um 
homem de 26 anos, veterano da guerra do 
Vietnã, impecavelmente vivido por De Niro 
que vagueia solitário dentro de um táxi na 
noite de Nova York. É um personagem denso 
cheio de camadas que se contradiz seguida-
mente. (Melhor atuação de De Niro).

GLóRIA
DIA: 17/04 – SEXTA-FEIRA
ELENCO: Gena Rowlands, Julie Carmen, 
John Adames, Buck Henry, 1981 (EUA), 
123 min – Drama.

Glória é uma quarentona Nova-Iorquina ex-
-amante de um mafioso que vai tocando a 
vida no Bronx. Certo dia, ao pedir uma xí-
cara de café à vizinha, ganha de quebra um 
garotinho de oito anos. O pai do menino é 
um contador da máfia que sabe demais e a 
família esta prestes a ser chacinada. Glória, 
que odeia crianças e odeia a vida, torna-se 
uma fugitiva. O trepidante misto de drama 
feminino e de filme de gângster foi escrito 
pelo grande diretor John Cassavestes. Este 
filme que é um dos melhores momentos do 
cinema americano da década de 70 para 80.

cinema
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AuLA DE
GASTROnOMIA

 O clima vai mudando e com ele novos sabores vão sendo des-
vendados na aula de gastronomia ao longo do ano. Aproveitando a 
brisa de outono, neste mês a chef Lorena irá ensinar truques para dei-
xar os risottos e sufl ês perfeitos na aula do dia 9 de abril às 19h no 
salão 470. Faça já sua inscrição.

restaurante

CARDÁPIO:

RISOTTOS:
Cogumelos com Mascarpone
Pato com Especiarias

SuFLÊS:
Queijo de Cabra com Espinafre
Goiabada com Calda de Queijo

SOBREMESA:
Sufl ê gelado de Chocolate com Frutas Vermelhas

 No fi nal deste mês, a chef 
Lorena volta com a programação de 
Harmonizados para 2015. O próximo 
jantar será no dia 30 de abril, às 19h30, 
no salão 470. As reservas já estão aber-
tas pelo valor de R$ 180,00 por pessoa.  
O Sommelier do Clube estará presente 
orientando e explanando sobre os vi-
nhos escolhidos para cada prato esco-
lhido. Faça a sua reserva!

Harmonizado

MENU 
canapés

Arancinnis
Batatinhas com Brie Trufado
Espetinhos de Figo Cristalizado com Parma
Steak Tartare no Chips de Provolone

primeira entrada
Ceviche de Vieiras 
com Perfume de Capim Santo

segunda entrada
Souffl  é de Queijo de Cabra Serrano 
com Espinafre

primeiro prato
Raviolones de Abóbora com Amêndoas e 
Molho de Roquefort

segundo prato
Robalo com Chips de Banana e Molho de 
Coco Verde

Terceiro prato
Magret de Pato ao Molho de Café e Endívias 
Caramelizadas

finalizando
Sorbet de Limão

sobremesa

Crumble de Maçã Verde

 A equipe do Restaurante está preparando um almoço especial para este dia 5 de 
abril. Um cardápio especial de Páscoa será servido para agradar a todos no Salão Star e 
no Salão Marlin Azul. As reservas estão abertas e podem ser feitas no escritório do restau-
rante ou através do telefone 3223-7200 ramal 2148. O valor é de R$ 90,00 por pessoa, 
com sobremesas inclusas. Garanta já seu almoço de Páscoa no Iate Clube. 

domingo de pÁscoa
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 Como todos já sabem, as vagas para hospedagem nas subsedes do Clu-
be em períodos de feriado prolongado são feitas através de sorteio dentre os 
sócios interessados. Para isso, basta preencher formulário que se encontra na 
Gerência de Sede durante o período indicado e aguardar o sorteio. Todos s 
sorteios serão realizados no Centro Cultural às 19h e é aberto aos sócios que 
quiserem acompanhar. Segue abaixo o cronograma dos próximos:

CORPuS CHRISTI:
Inscrições: De 20/04 a 11/05 (até às 12h)
Sorteio dia 11/05 (segunda-feira)
Pacote: 03/06 (quarta-feira) a 07/06 (domingo)
Tarifa: R$ 240,00 (4 diárias)
DIA DO TRABALHO:
Inscrições: De 16/03 (segunda-feira) a 13/04 (até às 12h)
Sorteio dia 13/04 (segunda-feira)
Pacote: 30/04 (quinta-feira) a 03/05 (domingo)
Tarifa: R$ 180,00 (3 diárias)  

Hospedagem 
nos feriados  Há dois anos, o ICRJ e 

a Secretaria Municipal de Saúde 
mantêm uma parceria que oferece 
aos associados do Clube dois dias de 
vacinação contra o vírus Influenza, 
vírus da gripe, gratuitamente. Neste 
ano, a vacinação será feita nos dias 
25 e 26 de abril no Posto Médico. 
Não deixe de se imunizar.

PODEM SE VACInAR:
Crianças entre 6 meses e 4 anos;
Pessoas com 60 anos de idade 
ou mais;
Portadores de doenças crônicas;
Gestantes;
Puérperas (até 45 dias após o parto);
Profissionais da saúde.

VACInAÇÃO

nAVEGAÇÃO:

- curso de arrais amador
Inscrições abertas para o curso agora ministrado 
pela empresa CLVela, que é a única empresa no 
Rio de Janeiro a utilizar um simulador de mano-
bras de embarcações nas aulas de arrais amador, 
de forma a completar o treinamento com exercí-
cios de navegação noturna, luzes de navegação, 
boias luminosas e direito de passagem.

- curso de motonáutica
Inscrições abertas para o curso ministrado pela 
empresa Brisamar.
Objetivo do curso: Oferecer aos alunos noções bá-
sicas de segurança na operação da moto aquática 
e prepará-los para prestar o exame aplicado pela 
CPRJ- Capitania dos Portos do Rio de Janeiro 
(www.cprj.mar.mil.br). Ao término do curso, o 
aluno receberá um “atestado de embarque” exi-
gido para a inscrição na prova. 

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

MERGuLHO:
Cursos de mergulho do recreacional 
ao Instrutor

VELA

- Optmist; 
- Laser/Dingue (A partir de 14 anos);
- 420 (para alunos formados no nível II de 
laser ou dingue);
- Windsurf (A partir de 10 anos); 
- Oceano J24: de 3ª a 6ª feira 
(Manhã ou Tarde), e sábado e domingo 
(Manhã ou Tarde)

Aulas Particulares de Dingue du-
rante a semana, de 3ª a 6ª feira.

VELA RECREACIOnAL:
- Fundamental (A partir de 3 anos)
- Iniciação à vela (A partir de 6 anos, até 
a idade máxima de 7 anos)

AuLAS DE YOGA
Aulão gratuito dia 25 de abril minis-
trado pelo professor Pedro Paravyoma, 
às 11horas.

STAnD uP:
Aulão gratuito de stand Up Paddle 
ministrado pelo professor Bruno 
Moreira Leite, dia 26 de abril.

Os interessados no aulão deverão en-
trar em contato com a secretaria da 
EDn, para fazer o agendamento.

AS InSCRIÇõES PARA OS CuRSOS DE VELA SERÃO 
EnCERRADAS nO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.

Iate News
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Dia das Mães 
Skipper Shop Sua loja dentro do ICRJ




