
Iate clube fecha
1º trimestre do ano
em alta nas disputas
de vela
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E d i to r i a l

EntrE
os
mais

Ser citado como um dos seis maiores
iate-clubes do mundo mostra a força da 
flâmula ICS mar afora.
A avaliação, feita pela Revista Forbes Brasil 
em matéria especial sobre clubes náuticos, foi 
destaque do vídeo apresentado na Assembleia 
Geral Ordinária do Conselho Delibertativo 
realizada no dia 26 de março, na sede
São Paulo.
Como reza a tradição, é nesta reunião que a 
diretoria apresenta as obras e realizações do 
ano anterior; e sejamos francos, não foram 
poucas.
A retrospectiva simbolizou o encerramento
de mais um ciclo do ICS.
Começa agora uma nova etapa, com a alegria 
de estar entre os primeiros; mas também
com a responsabilidade que essa distinção 
nos traz.
Que os bons ventos continuem sempre a
nosso favor!

Berardino Antonio Fanganiello
Comodoro
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Venha saber mais e fazer parte do nosso 100%
Telefone: (11) 2344-1051
E-mail: ingressos@tucca.org.brOs concertos são realizados na Sala São Paulo

Faça a sua assinatura!

Parcelamento em
até 8x sem juros

Descontos exclusivos
em ingressos e produtos

Prioridade 
no assento

Você proporciona a crianças e 
adolescentes carentes com 
câncer acesso gratuito a um 
tratamento de excelência

CONFIRA OS BENEFÍCIOS DO ASSINANTE

JOHN ELIOT 
GARDINER, THE 
ENGLISH BAROQUE 
SOLOISTS & 
MONTEVERDI 
CHOIR
9 de novembro 2019

THE DUKE 
ELLINGTON 
ORCHESTRA
14 de outubro 2019

JIL AIGROT
A VOZ DE
EDITH PIAF
24 de setembro 2019

AVI AVITAL & 
L'ARTE DEL 
MONDO
20 de agosto 2019

BOSTON 
PHILHARMONIC
YOUTH 
ORCHESTRA
18 de junho de 2019

THIAGO ESPIRITO 
SANTO & JOSHUA
REDMAN
15 de maio 2019

ILUMINA
& PAUL LEWIS
30 de Abril 2019

JAZZMIN'S BIG 
BAND &
ANAT COHEN
27 de março 2019

SÉRIE TUCCA CONCERTOS INTERNACI ONAIS 2019

MINISTÉRIO DA CIDADANIA, ULTRA E TUCCA APRESENTAM
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N o S S a S  S E d E S

o luxo
ao SEu diSPor
FOTO arQUivo Pessoal

Com um pouco mais de 70 eventos realizados em 
2018 e a agenda concorrida para 2019 , o Espaço 
Iate, casa de eventos administrada pelo Iate Clu-
be de Santos, é uma das mais versáteis e comple-
tas de São Paulo. Com capacidade para até 280 
pessoas, o local comporta eventos de todos os ti-
pos e estilos, inclusive os tradicionais encontros 
sociais do ICS. 
Mesmo com todo esse agito, a preservação da 
casa é mantida a finco. No último ano, o salão 
nobre recebeu pequenas melhorias na infraestru-
tura, como por exemplo as cortinas de ar-condi-
cionado que reforçam a climatização em festas 
com lotação máxima e o recém-inaugurado ga-
zebo, que passou por ampliação e ganhou mais 

quarenta metros quadrados, além de um fino tra-
balho de paisagismo que deu origem ao jardim 
vertical do corredor externo. 
Equipe de fornecedores credenciados com know
-how técnico e larga experiência na casa, é um 
diferencial do espaço que também oferece esta-
cionamento próprio. Em festas mais exigentes, 
como de casamento, por exemplo, bufês, músi-
cos e equipes de assessores, contam com o apoio 
da cozinha industrial, refeitório e a sala da noiva, 
que fica no 1º andar do casarão.
Aqui não importa o tamanho do seu evento; para 
encontros mais reservados: gazebo, sala da larei-
ra e/ou o bar da jabuticabeira são cenários pron-
tos para receber com elegância os convidados.
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O Espaço Iate é a realização dos sonhos, o palco 
das celebrações e, por isso, é também aberto para 
o público geral, no entanto membros do ICS 
contam com uma tabela de preço diferenciada e 
descontos que chegam até 25%.
“O principal ponto para minha escolha foi o 
espaço em si, o jardim iluminado a noite, o lago, 

a casa, o salão, a tranquilidade e a segurança, 
tudo em um único lugar. Quando você entra no 
local não parece que está em São Paulo”, conta 
a associada Andrea Faro e Mello Ferreira Ribas, 
que elegeu o espaço como palco de sua super 
festa de casamento com Marcelo Ribas.

Em 2016, o associado João Roberto Lerosa 
Filho comemorou os 50 anos da sua empresa, 
Lerosa Investimentos com um sofisticado jantar, 
“a grande vantagem de fazer um evento como 

associado é você estar praticamente dentro de 
casa, pois o clube é uma extensão do seu lar. 
Fora que o espaço é lindíssimo. Aqui tem uma 
coisa muito importante que se chama glamour”. 
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N o S S a S  S E d E S

Em abril o perfil do Espaço Iate no Instagram ganhou 
novo visual. Pensada para qualificar a aparência do canal 
e fortificar a marca, a estratégia chega em um momento 
de ascensão da rede social para negócios.
As mudanças ocorreram na imagem de perfil, com uma 
readaptação do logo e nova cor de fundo que ressaltou 
ainda mais o nome da casa.
Nos destaques (recurso que fixa os conteúdos dos 
stories na página por mais de 24 horas), criamos 
novos ícones que apresentam, num primeiro olhar, 
os serviços e os ambientes disponíveis para festas, 
além do novo conteúdo estruturado de acordo com 
cada tema. No feed (linha do tempo) os posts, 

visualmente, conversam entre si, harmonizando a sequência 
das fotos e vídeos, deixando-o mais atrativo para visitantes e seguidores. Outra 

mudança que também está em andamento é a automatização de mensagens diretas, que facilita o 
retorno de orçamentos e o diálogo, causando proximidade com o público.

Visual
      dE PrESENça
FOTOS JUliano tótoli 

Leia o QR Code com seu
smartphone e confira como está!
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N o S S a S  S E d E S

#VErÃoiCs 
No Facebook, o grupo fechado Sócios do ICS estampou o agito das sedes náuticas na temporada 
de verão. Confira os clicks que caíram na rede: 

1. Mauro Maccorri e sua cuba libre  |  2. Debora Hayashi, Rogério e Lisa Mandetta  |  3. Os garçons Manoel Felipe Fernandes e Geovane 
da Silva Alves  |  4. Liris e Carlos Calza

1 2

43
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5. Pool Party  |  6. Berardino Fanganiello, Manuela Becheri Fanganiello com Brigadeiro Paulo Cury e Helena Cury  |  7. Gustavo e Tanya 
Razzo  |  8. Bruno, André e Diego Fanganiello Daud 

5 6

87
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N o S S a S  S E d E S

9. Sergio Chiarizzi e João Roberto Lerosa Filho  |  10. Equipe Angra  |  11. Adriana Storte, Wilson Polara, Maercio Sampaio, Sergio Naddeo 
e Ana Mori  |  12. Fernanda Simonsen, Cristina Falcão e Sandra Abate  |   13. Momento Hatha Yoga  |  14. Solange e Reginaldo Chofi | 15. 
Rodrigo, Mauro e Ruth Schenkman

9

11

13 15

12

14

10
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16. Descontração e agito nas noites quentes  |  17. Fabricio Salles Annunziata e convidados  |  18. Pool party em Angra | 19. Fabíola e Amaro 
Filho  |  20. Matus Schmulevich, Alberto Botti e Moacyr Concilio  |  21. Família Marco Antonio  |  22. Ruppert e Mara Jamaina Hahnstadt  
|  23. Adriana Gimenes e convidadas

16

18

20

22

17

19

21

23
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N o S S a S  S E d E S

24. Capitão dos portos Daniel Américo Rosa Menezes e Mario Simonsen  |  25. Ramy Moscovic com os pequenos Albert, Gabriela e Gio-
vana Moscovic  |  26. Edinho e Helena Mottin  |  27. Veridiana Gottardi  |  28. Pool Party  |   29. Maitrê Francisco Ferreira  |  30. Futebol 
entre amigos  |  31. Rafael Simone da Silveira, Luise Musarra, Arthur Simonsen, Carolina Bitelli, Pedro Cascaldi, Ana Vazzola e Sara 
Vazzolla Cascaldi 

24

26

28

30

25

27

29

31
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32. Fabiana e Rodolpho Cardoso  |  33. Andrea Ferraz Vieira e convidados  |  34. Turma do pedal encarou estrada com destino a Paraty  |  
35. Rafael Cury e convidados | 36. Gerente Luana Souza  |  37. Chef Alex Rocha  |  38. Convidados do associado Luiz Guilherme Razzo   
39. Anderson Laranjeira e Carla Bolla

32

34

36

38

33

35

37

39
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N o S S a S  S E d E S

ESPortE
   dE VErÃo 
ICS renova sede Guarujá com a inauguração das quadras de Beach Tennis,
esporte que virou febre no Brasil

Quem frequentou a sede Guarujá durante a tem-
porada de verão conheceu, em primeira mão, as 
novas quadras de Beach Tennis, modalidade que 
combina regras de vôlei de praia, badminton e 
tênis.
O jogo é diversão garantida; e a facilidade para 
aprender regras e pontuação fazem do esporte a 
atividade perfeita para homens e mulheres sem 
restrição de idade.
Por aqui, o “jeitinho brasileiro” criou versões 
para cidades urbanas: Green Tennis, para ginásio 
ou gramado, e Free Tennis, para disputadas em 
outras superfícies. Mas é no jogo convencional 
que as centenas de adeptos fazem da atividade a 
mais disputada nas praias brasileiras, incluindo 
Santos e Guarujá.
O sucesso do esporte motivou o ICS em trazer 
a modalidade para casa e foi em Guarujá que 
encontramos o local perfeito. Assim, transfor-
mamos a antiga quadra poliesportiva em duas 
de Beach Tennis onde foram necessários 17 ca-
minhões de areia usinada branca para cobrir os 
16x8 metros oficiais de cada quadra.
Em uso desde o início de dezembro, o local che-
gou para ficar e já protagonizou belas partidas 
entre as famílias associadas, como os irmãos Ar-
thur e Henrique Simonsen e Veridiana de Barros 
Gottardi, filha da associada Bya Barros.
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LINHA DO TEMPO

Conheça momentos importantes do esporte.

1987 – Beach tennis surge na Itália
1996 – O esporte ganhou titulo profissional
2008 – a modalidade atraca no Rio de Janeiro
2010 – Em setembro, a tenista Joana Cortez 
traz o 1º título para o país
2010 – O1º torneio nacional de Beach 
tennis foi disputado em dezembro, na bela 
Florianópolis 
2017 – O maior evento de beach tennis do 
mundo aconteceu em Niterói – RJ
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N o S S a S  S E d E S

Folia iCS
FOTOS FaCeBook/arQUivo Pessoal

Movimento intenso em puro clima de carnaval agitou as sedes Angra e Guarujá, durante o feriado.
No Guarujá, as quadras de beach tennis foram disputadas pelos jovens que revezaram as partidas 
com passeios de lancha. Em Angra, o refúgio foi escolhido pela certeza de descanso para os adultos, 
com direito à prática de Hatha Yoga, e de diversão para as crianças com atividades, brincadeiras, 
desfile de fantasias e aventura nos brinquedos infláveis.

1

3

5

2

4

6



edição 187 21

1. Arthur Simonsen com a namorada Carolina Bitelli e amigos  |  2. Claudia Rabelo (profª de tênis) e Veridiana Gottardi  |  3. Desfile de 
Fantasia na sede Angra  |  4. Tibum! Ecorregador inflável na beira da piscina  |  5. Crirstiano Kalil Fagundes Cardoso já começou os treinos 
para o Torneio Píer-Pesca  |  6. Malu Monteiro, Bya Barros e Antonio Haddad  |  7. Vera Fontana  |  8. Em alguns dias, fim de tarde na piscina  
|  9. No Guarujá, futebol  |  10. Valentina Ribas aproveitou cada segundo deste carnaval
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N o S S a S  S E d E S

Assim como todos os negócios, o Iate Clube de 
Santos está sempre pronto para se renovar.
Com objetivo de valorizar o título dos sócios e 
tornar o clube viável para as próximas décadas, 
várias intervenções estão sendo feitas no intuito 
de gerar receita e baixar custos, desonerando 
os sócios.
Seguindo este raciocínio e as premissas do 
Comodoro Berardino Antonio Fanganiello, a 
Diretoria do ICS implementou a “Marina Iate 
Clube”. O projeto idealizado pelo Sócio Diretor 

Gerhard Schultz, e executado por nossa equipe 
do Guarujá, abre novos horizontes e eleva a 
flâmula do ICS como a melhor opção de Marina 
do Guarujá.

1  - O que é a Marina Iate Clube?
É uma Marina de barcos implementada dentro 
da sede do ICS Guarujá, onde o usuário paga 
pela área que seu barco ocupa. A relação entre 
o Clube e Usuário é regida por um contrato de 
locação e um regulamento interno.

marina iatE ClubE
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2 - O que diferencia o sócio ICS de um
cliente MIC?
O sócio do ICS é proprietário de uma parte do 
ICS, enquanto cliente MIC não.
O sócio não tem restrições em relação ao uso 
das nossas sedes e aos clubes conveniados, 
e além disso, ele tem área exclusiva nas 
dependências sociais do Guarujá.
 
3 - Quais as vantagens para o associado?
A médio prazo esperamos que a receita da Marina 
seja relevante o suficiente para permitir uma redução 
de custos para os sócios. Sem contar que o aumento 
de frequência na sede valorizará as propriedades 
(flats, bacias, box)  gerando valor aos associados.

4 - Qual o critério para ser cliente MIC?
Ter barco, preencher uma ficha de admissão, ser 
aceito pela diretoria. Importante ressaltar que o 
contrato é revogável em caso de problemas de 
comportamento ou pagamento.
 
5 - Posso migrar de sócio do ICS pra MIC? 
E o contrário pode acontecer?
Não é permitido aos sócios migrarem para 
a Marina. Quanto aos usuários da Marina 
serão bem recebidos como sócios, desde que 
cumpram os pré-requisitos de nosso estatuto. 
Nosso objetivo é sempre atrair mais sócios.
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V E l a

pOR lais Meireles

FOTOS Will Carrara e lais Meireles

ProMiSSorES
atlEtas

Em janeiro, a flâmula ICS estampou dois
barcos na raia do 70º Campeonato Brasileiro
de Snipe. A disputa, promovida pelo Yacht Club 
Paulista, aconteceu na represa Guarapiranga 
entre os dias 19 e 26, abrindo os compromissos 
esportivos do clube. 
Patrocinado pelo Grupo GP e o ICS, o time 
formado pelos atletas Rafael Gagliotti e 
Henrique Wisniewski ganhou reforço dos 
irmãos Renata e Marcelo Bellotti, velejadores 
das classes de Oceano e Star que correram 
juntos após dez anos longe da Snipe. Ambos 
com um único objetivo: garantir uma das seis 
vagas disponíveis para o Mundial de outubro, 
em Ilhabela. 
Nesta edição, a represa Guarapiranga ficou 
pequena diante do número de competidores. 
Disputado do início ao fim, o campeonato 
reuniu 80 barcos com as principais duplas do 
Brasil. Nos primeiros dias, as chuvas de verão e 
os ventos rondados, de 12 a 14 nós, dificultaram 
a estabilidade das pontuações. Mas a raia cheia 
não anulou os bons resultados.
Após sete dias com três regatas canceladas 
devido ao mau tempo, a súmula final confirmou 
o favoritismo das duplas da casa. 
Na categoria Master, 5º lugar para Rafael e 
Henrique que garantiram a desejada vaga no 
Campeonato Mundial e pódio para Marcelo 
e Renata, que conquistaram o 3º lugar na 
categoria Mista e o 22º na súmula final. 
Após estes resultados, o ICS Sailing Team 
segue confiante para os próximos desafios. 

Parabéns aos velejadores!

Assista aos vídeos
dos bastidores da regata
de abertura na página
#ICS naVela e conheça
nossos atletas.
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N o S S a S  S E d E SV E l a
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Contrate os nossos serviços

www.grupogp.com    •    (11) 3059-7000

O DESEMPENHO DOS SEUS NEGÓCIOS
E O BEM ESTAR DA SUA FAMÍLIA NÃO 

PERMITEM IMPROVISOS

Segurança Patrimonial   |  Segurança Pessoal  |  Serviços  |  Segurança Eletrônica

Somente quem está no mercado há 44 anos pode
oferecer as soluções mais compatíveis com a realidade
da sua empresa, seja relacionada ao risco, patrimônio
ou natureza de sua atividade.

Conte conosco para um serviço de recepção sempre
simpático e um ambiente de trabalho sempre limpo
e seguro. Além de um cafézinho sempre quente. SEGURANÇA E SERVIÇOS

oferecer as soluções mais compatíveis com a realidade
da sua empresa, seja relacionada ao risco, patrimônio

AF_An_Corrente_IATECLUBE_190x270.indd   1 5/4/16   10:32 AM
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V E l a

FOTOS doUGlas Moreira

Capitaneado pelo Vice-Comodoro Jonas de 
Barros Penteado, o time de oceano do ICS, 
Asbar IV, estreou no calendário de regatas da 
FEVESP (Federação de Vela do Estado 
de São Paulo) com o XI Circuito Santista de 
Vela Oceânica 2019. A disputa, promovida 
pelo Clube Internacional de Regatas e que 
recebe apoio do Iate Clube de Santos, também 
abriu a programação de vela da instituição e 
é dividida em seis etapas para as classes IRC, 
RGS, RGS Silver e Veleiros de Oceano. 
A primeira, realizada no dia 16 de janeiro, 

aconteceu junto a Regata de Aniversário da 
Cidade que comemorou os 473 anos de Santos. 
Na raia, a equipe colecionadora de prêmios 
competiu ao lado de mais oito barcos e con-
quistou o 1º lugar pela Classe IRC. 
A 2ª fase, prevista para 15 de fevereiro, foi 
cancelada pela CR devido ao mau tempo. Já 
na terceira realizada em abril, a tripulação 
AsbarI V fez bonito novamente e segue líder 
do circuito.
Estamos na torcida ☺ 

estreia
do lídEr
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V E l a

Predomínio
da RGS
FOTOS Balaio de ideias / aline Bassi

A primeira etapa da Copa ICS abriu a temporada 
de vela do clube com recordes de barco da 
classe RGS.
Os campeonatos promovidos pelo iate clube 
começaram no primeiro fim de semana de 
março com a Regata Volta da Ilha das Cabras.
A etapa abriu a Copa ICS de Regatas de 
Percurso, promovida pelo clube desde 2016.
Pela primeira vez, a disputa Ilha das Cabras 
reuniu 19 barcos na raia, a grande maioria 
representando a classe RGS pelas categorias A 
e B, com mais de 10 equipes inscritas.
O número de participantes confirmou a força 
da classe no esporte, especialmente do modelo 
Fast 230 que predominou com a presença de 6 
barcos: GrandPa, Mixuruca-Nit, Candão, Mais 
Bacanna, Pitanga e Gaia III.
No entanto, os barcos da classe RGS 
encontram dificuldades em percursos longos 
principalmente por causa da linha d’água 
pequena, que dependendo de vento e mar, 
podem eliminar as tripulações da prova. 
E mesmo considerada a mais curta dos 4 
percursos da Copa ICS (Laje de Santos, 
Conceição e Arvoredos), a competição Ilha das 
Cabras somou mais de 9 embarcações em DNF 
(Do Not Finish).
A bordo do veleiro Gaia III, o capitão Adagamos 
Sartini foi um dos que não atingiu o resultado, 
“o percurso é maravilhoso, mas a falta de vento 
e as marolas que brecaram ainda mais o barco 
me fizeram desistir da disputa.  Os Fats 230 
não são apropriados para este tipo de travessia 
e todos que correram a prova não finalizaram”, 
conta Sartini. Um resultado injusto às técnicas 
de Adagamos.
Também presente desde a 1ª edição, o 
comandante José Carlos de Souza, o Chrispin, 
mostrou entusiasmo na raia finalizando a prova 

na 2ª posição pela RGS, depois de 3h39m18s 
da largada. 
As principais classes oceânicas ORC e IRC 
seguem lideradas pelo barco da casa, Asbar IV 
(Jonas de Barros Penteado), pelo Inaê (Píer 27) 
e pelo Bravo (CIR). Também competindo pelo 
ICS, o time Lexus/Chroma, capitaneado pelo 
Diretor de Serviços Náuticos, Luis Gustavo 
de Crescenzo foi Fita Azul da etapa, mas 
pela contagem dos pontos fechou na última 
colocação da ORC.
A participação ativa da RGS na regata de 
abertura da Copa ICS de Regatas de Percurso, 
levantou uma questão importante: a criação 
de um circuito especifico para essas classes. 
Assim, a Comissão Organizadora trouxe 
novidades para as próximas etapas; “vamos 
incluir o percurso volta Ilha das Moelas na 
3 próximas regatas e criar uma premiação 
específica para a categoria, oferecendo mais 
um evento de qualidade para a RGS” afirma o 
velejador e Vice-Comodoro do ICS, Jonas de 
Barros Penteado.
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V E l a

EstREia
das 19 tripulações inscritas, 5 nunca participaram de uma Copa iCs.

• Mixuruca-Nit - Luciano Otero
• Grandpa - Vivian Corominas
• Pit-Go - Roberto Zoerensen
• Pitanga - Daniel Genaro
• Mais Bacanna - Mario Oliveira
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V E l aV E l a

novas REGRas 
Nas próximas etapas da Copa ICS de regatas 
de Percurso, as tripulações inscritas pela 
classe rGs, categorias a e B, poderão optar 
pelo percurso tradicional do evento ou pelo 
percurso volta da ilha da Moela, conforme o 
item 2 do aviso de regata do evento.

1. regata volta da laje de santos aberta a 
barcos acima de 20 pés de l.o.a.
2.2 regata volta da ilha da Moela, reservada 
para barcos de l.o.a. até 28 pés como opção.
2.3 a participação será optativa, porém 
haverá necessidade de ser feita até o dia 13 de 
maio, através da inscrição.
2.4 Para efetivação da regata volta da ilha 
da Moela deverá haver pelo menos 04 barcos 
inscritos
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REsultados

rGs
1º Pi - haroldo Monteiro
2º Chrispin - José Carlos 
3º Mixuruca-Nit - Luciano Otero

orC
1º. asbar iv - Jonas de Barros Penteado - iCs
2º. inaê - Bayard humbuzeiro – PÍer 27
3º. Bravo - Jorge Berdasco - Cir
4º. h3+ - Cir
5º. Lexus Chroma - ICS

irC
1º. asbar iv - Jonas de Barros Penteado - iCs
2º. inaê - Bayard humbuzeiro – Píer 27
3º. Bravo - Jorge Berdasco - Cir
4º. h3+
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S o C i a l

enContro
NÁuticoFOTOS Balaio de ideias / aline Bassi

Para abrir a 4ª edição da Copa ICS de Regatas de Percurso o clube proporcionou às tripulações 
inscritas uma noite de muita pizza e descontração. O evento foi realizado no Mirante da sede Guarujá.

Vice-Comodoro Jonas de Barros Penteado abriu o encontro com 
discurso cobrando das tripulações santistas, mais presença nas 
raias da região

Luis Dancini, Andrea Ursini e Jonas de Barros Penteado

Em noite de pizzada, clube abre a 4ª Copa ICS de Regatas de 
Percurso
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Pablo Sucari, Max Gondo, Alex Marin e Haroldo Monteiro

Raymond Grantham

Família Garcia 

Alex Marin, Aloisio Costa, Edmondo Gazzillo e Jadir Serra 

Aloisio Costa e Carlos Fagundes

Jadir Serra, Heloísa e Silvio Martins, Pérsio Azevedo e Rosa França



revista IATE clubE de santos38

S o C i a l

FOTOS Cleiton Carvalho

Vamos 
PESCar

Acompanhados dos pais e dos 
monitores da Jungle Adventure, os 
participantes do tradicional Torneio Píer 
Pesca tiveram uma manhã competitiva 
na sede Angra dos Reis.
A edição resgatou a premiação por 
categorias e a pesca em família 
ficou muito mais divertida. Entre os 
pescadores mirins, Maria Julia Egydio 
venceu em sua categoria e nos contou 
como foi participar deste momento de 
lazer nas férias. 

“Meu Píer Pesca foi com muitas aventuras. 
Me esforcei para chegar cedo pois este ano eu 
estava determinada a ganhar. Meu pai pescou 
um peixe gigante, mas ele entrou dentro de uma 
toca e tivemos que pular na água, só que no 
fim ele acabou fugindo. Fiquei muito tempo no 
sol levando os peixes para pesar, tanto que no 
começo achei que não ia ganhar, pois os peixes 
tinham um peso mínimo. Eu sempre cansava 
de pescar nos outros anos, mas neste eu fui 
determinada. Na hora da premiação chamaram 
o terceiro lugar, depois chamaram o segundo 
e quando falaram que eu tinha ganhado o 
primeiro lugar eu fiquei muito feliz! Me esforcei 
muito, gostei bastante e foi muito legal este 
Píer Pesca”. 

Maria Julia Egydio
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1. Pedro Henrique Egydio  |  2. Eduardo Ribeiro  |  3. João Alhadeff  |  4. Mila Schwartzman  |  5. Bruna Lucio e Felipe Schwartzman 
6. Ricardo Krakowiak e Isabela Schwartzman Krakowiak  |  7. Lucas Olim  |  8. Comodoro Bera com Jolie e Dr. Antonio Assunção de Olim

1

3

5

7

2

4

6

8
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S o C i a l

9. Tomas Pagotto  |  10. Eduardo Bifuco  |  11. Guilherme Marco Antonio e Guilherme Marco Antonio Filho  |  12. Marcela Marco Antonio  
13. Joao Freire  |  14. Luciana e Anna Kissajikian  |  15. Nicole Schwartzman  |  16. Paulo Egydio, Bera Fanganiello e Ruy Marco Antonio

9

11

13

15

10

12

14

16
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17. Gustavo Pagotto  |  18. Rafaela Kalil Fagundes Cardoso  |  19. Caroline Bifuco Mexa  |  20. Athina Kissajikian  |  21. Felipe Bortolai, 
Caio Bortolai e Bruno Cutrona  |  22. Daniela Schwartzman Krakowiak  |  23. Rafaela Marco Antonio  |  24. Monitores Jungle Adventure

17

19

21

23

18

20

22

24
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S o C i a l

ClaSSiFiCação

Categoria Infantil Feminino 
1° Caroline Bifuco Mexa
2° Nicole Schwartzman
3° Daniela Schwartzman

Categoria Juvenil Masculino
1° Pedro Egydio
2° João Alhadeff
3° Gustavo Pagoto

Categoria Infantil Masculino
1° Cristiano Cardoso
2° Eduardo Ribeiro
3° Gabriel Schultz

Categoria Juvenil Feminino
1° Maria Júlia Egydio

2° Bruna Lucio
3° Athina Kissajikian

Menor
Pescador
Gabriel Schultz 

Maior Número
de Peixes

Cristiano Cardoso
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Neste ano, o Torneio Píer Pesca contou com 
o apoio da Jungle Adventure, empresa de 
recreação paulista que nos últimos anos têm 
animado as temporadas de verão do ICS. Sob 
o comando do “Tio Paulinho”, os monitores 
da Jungle ofereceram um cronograma 
agitado com as principais atividades do 
momento para jovens e crianças. Sempre 
presentes no torneio para ajudar a garotada, 
desta vez, a Jungle Adventure também se 
envolveu na produção do evento com parte 
das camisetas. Confeccionadas em DryFit, 
tecido ideal para a prática de esportes,  as 
camisetas foram estampadas com a nova 
logomarca da pescaria desenvolvida pelo 
designer Beto Dicker – Coolpix Design 
Estudio.
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S o C i a l

FeLiZ
PÁScoa
FOTOS MaUrÍCio Cassano

Com apoio de Alfaiate Gourmet, Arte Vieira Coquetelaria, Bueno Wines, Chofer de Cap, Enrolado 
& Granulado, FG Produções, Pâtisserie Mara Mello e Rubens Decorações, o ICS promoveu o 
tradicional Almoço de Páscoa para sócios e convidados que vieram celebrar a data em família. 

Obrigado a todos pela presença.

Marcelo Barone e Berardino Fanganiello 

Ana Teodoro Valdivia
ganhou Ovo de Páscoa
Pâtisserie Mara Mello.
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1. Ronaldo Andere Filho, Ronaldo Andere, Isabella Andere e Liliane Andere | 2. Tony Fontana, Valentina Fontana, Vera Fontana e Lucca 
Fontana | 3. Família Bretas | 4. Matus Schmulevich e Ester Korenfeld Schmulevich | 5. Tina e Alberto Botti | 6. Família Valdivia | 7. Alberto 
e Leila Foroni | 8. Família de Artur e Gladys de Farias

1

3

5

7

2

4

6

8
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9. Heloísa Simonsen, Arthur Simonsen, Fernanda Simonsen e Mario Simonsen | 10. José Faro, Mario Sérgio de Mello Ferreira, Therezinha 
Faro, Rosana Faro e Mello Ferreira e Marcelo Faro | 11. Rogerio Hartmann, Débora Hartmann, Cristina Valdivia, Juliana Pires Valdivia, 
Marcello Klug e os pequenos Bruno Hartmann, Daniel Hartmann e Julia Hartmann Klug | 12. Rosana Faro e Mello Ferreira com Tony 
Fontana, contemplado com um par de ingressos para Concerto na Sala São Paulo | 13. Em pé: Renata Atanasio, Liris Atanasio Calza, 
Carlos Eduardo Calza e Karina Sandtfoss Sentados: Oscar Atanasio, Marcelo Atanasio, Henning Sandtfoss e Viscardi Andrade | 14. 
Recreação com a Turma do Só Alegria  | 15. Marcelo Ribas da Costa, Valentina Ferreira Ribas da Costa e Andrea Faro e Mello Ferreira 
Ribas da Costa | 16. Fabio Fanganiello e Juliana Faccio

9

11

13

15

10

12

14

16

S o C i a l
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PerFiL
LembRaNçaS que vêm do mar

FOTOS arQUivo Pessoal

Rafael Simone da Silveira e Luisie 
Epiphano Mussara chegam ao Iate Clube de 
Santos encantados com a cordialidade dos 
colaboradores ICS e com os detalhes em que 
cada ambiente é preservado e decorado.
A relação deles com o mundo náutico é tímida. A 
primeira vez que Rafael entrou em uma marina 
foi aos 14 anos por influência do velejador 

Idemir Schianvon, um grande amigo que faleceu 
há alguns anos. “Essa reaproximação com o 
mar é uma homenagem ao meu amigo e mentor, 
Idemir.” afirma.
Hoje, ele e a esposa se sentem melhor em terra 
firme e assumem, “o mar provoca sensações 
complexas demais para serem descritas em um 
parágrafo.” 

Rafael e Luisie em Monte Carlo, Mônaco
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a S S E M B l E i a  G E r a l

ComPromisso
aNuaL
FOTOS MaUriCio Cassano

Em atendimento as disposições ao Estatuto 
Social foi realizada no último dia de 26 de 
março, a Assembleia Ordinária dos sócios do 
clube sendo, na oportunidade, renovado 1/3 do 

Conselho Deliberativo. Na mesma data houve 
também a reunião do conselho que aprovou 
as contas da diretoria de 2018 e deu posse aos 
conselheiros eleito pela assembleia.

Vice-Comodoro Jonas de Barros Penteado, Presidente do Conselho Deliberativo Raul Carlos Pereira Barretto, Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo João Roberto Lerosa Filho e o Comodoro Berardino Antonio Fanganiello

Sócio do iate clube 
desde 1996,
Eduardo de Oliveira 
é o mais novo 
Conselheiro Suplente 
do Iate Clube de 
Santos. Eleito na 
assembleia, Eduardo 
cumpre mandato até 
março de 2021
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G i r o  N Áu t i C o

No Guarujá, o complexo comercial ganhou duas novas lojas para serviços em embarcações.
Veja o que cada uma oferece: 

PRO OCEAN SERVICE
Empresa de Assistência Técnica Naval, com 
vasta experiência no ramo. Possui técnicos e mão 
de obra especializada para atender clientes com 
embarcações de pequeno, médio e grande porte. 
Promete soluções inteligentes e econômicas para 
quem precisa de assessoria, reforma ou adquirir 
peças.

CASA BOAT
Há 9 anos no mercado náutico, a Casa Boat é uma 
loja de decoração de interiores e acabamentos 
sob medida para facilitar a vida a bordo. Possui 
uma extensa linha de produtos como copos em 
acrílico, almofadas, tecidos especiais para área 
externa/interna, paredes, estofados, cortinas, 
persianas, enxovais personalizados, tapetes, 
carpetes, pisos vinílicos e equipe especializada 
em tapeçaria e capotas.
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VISITA IluSTRE  

A visita do Presidente da República, Jair 
Bolsonaro ao Guarujá movimentou a cidade. 

Fora da agenda oficial o presidente passou o dia 
acompanhado dos oficiais do Exército e a noite 
jantou com sua comitiva, no Mirante da nossa 

sede. Recepcionado pelo Comodoro Berardino 
Antonio Fanganiello, o presidente ganhou o 

exemplar do livro comemorativo aos
70 anos do ICS.

PAuTA CulTuRAl

O Iate Clube de Santos entrou como Apoiador 
Cultural de um novo livro que contará a história 
de Veridiana Valéria da Silva Prado e de outras 

16 mulheres que influenciaram São Paulo.
Com uma linguagem atual e ilustração de Lela 

Brandão, o livro #MulheresDeSp – Mulheres 
que Transformaram São Paulo é um projeto 

independente do Viva Cultura e chama atenção 
pela sua abordagem descontraída, que enaltece 

a representatividade feminina na sociedade.

MAIS uM BRONzE

Os velejadores Rafael Gagliotti e Henrique 
Wisniewski, trouxeram mais uma medalha 

de bronze pelo Campeonato Sul-Americano 
de Snipe. Este é a quinto título que a dupla 

patrocinada pelo Grupo GP conquista com a 
flâmula do clube. Parabéns!

Foto:  Benjamin Sans

Retrato de Veridiana da Silva Prado 
por Lela Brandão
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