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Na sede Guarujá, novo bar. 

Clube está pronto para mais um ano 

Dois mil e vinte foi um ano de desafios. 
Enfrentamos - e continuamos a enfrentar - 
com coragem e determinação uma assustadora 
pandemia, sem perder a excelência em 
nossos serviços e contando com o seu apoio 
imprescindível.
A distancia, demos o nosso melhor para garantir 
o conforto e o bem-estar das famílias que fizeram 
de nossas sedes, Angra e Guarujá, refúgio 
durante o lockdown.
Também demos segurança e apoio aos nossos 
colaboradores, que de casa se empenharam em 
manter o ICS navegando.
Numa fria e rápida análise, 2020 foi um dos anos 
mais promissores do clube.
Ao lado da diretoria, conseguimos entregar 
importantes obras, boa parte delas vocês 
acompanharam nas edições anteriores deste 
jornal.
O resultado é um clube cada vez mais 
frequentado, inclusive com a chegada de novas 
famílias, somando para que os bons ventos 
continuem a nosso favor.   
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Assim, prosseguimos com os projetos de 
benfeitorias, ampliação e modenização, tomando 
os devidos cuidados e prezando pela saúde de 
todos.
Dessa forma, no último semestre do ano, 
entregamos as obras dos restaurantes das sedes 
Guarujá e São Paulo, detalhes que você - que 
ainda não viu de perto - poderá conferir agora, 
nas próximas páginas. É também no Guarujá que 
temos uma novidade mais fresquinha, a instalação 
de novos píeres flutuantes de concreto armado. Um 
projeto iniciado no começo de 2020 e que enfim 
chegou ao  fim, somando para a lista de tarefas 
concluídas.
Para 2021, muito mais itens serão inclusos nesta 
lista e, para isso, continuo contando com você.



Após a intensa reforma na cozinha industrial da 
sede Guarujá, foi a vez dos restaurantes passarem 
por uma modernização. Comandada pelos 
arquitetos do EstudioZAR, David Arias e Nelson 
Kabarite, a obra renovou os ambientes, mas sem 
perder a habitual sofisticação das nossas sedes 
Guarujá e São Paulo. As restaurações fazem 
parte das benfeitorias realizadas pelo Comodoro 
Bera e supervisionadas pelo Diretor de Obras 
Mario Simonsen.
Para o Guarujá, o novo design foi inspirado 
nas praias: o salão possui o teto todo coberto 
de puçás (redes de pesca), o piso foi trocado 
por um granito claro apicoado, que lembra a 
areia do mar, e as colunas foram revestidas com 
cerâmicas azul marinho e branco, remetendo 
a azulejaria do Athos Bulcão. Segundo Arias, 
um dos objetivos era clarear o ambiente. Assim, 
para garantir luminosidade e leveza, as paredes e 
teto foram pintados de branco. A transfomação 
inspirou uma nova varanda externa, batizada de 
“Espaço Manuela”, em homenagem à Manuela 
Fanganiello, idealizadora da área que é perfeita 
para recepções ao ar livre e sunset parties durante 
todo o ano. 
Durante a demolição, foi redescoberto parte 
do piso de pedra portuguesa com um mosaico 
da figura do cavalo marinho, símbolo do ICS. 
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Restaurantes
de cara nova
Restaurantes das sedes Guarujá e São Paulo foram 
reformados, priorizando o conforto e o requinte através de 
uma decoração clássica contemporânea com peças únicas

Durante as obras, redescobrimos 
um mosaico do cavalo-marinho, 
ícone da flâmula do clube. O 
desenho, intacto, é parte do 
antigo revestimento em pedra 
portuguesa que decorou o chão 
da varanda da sede social no final 
da década de 60.

Preservando
Nossa história



O inesperado e especial achado foi incluído no 
design do ambiente, ganhando realce como um 
dos elementos da decoração. Destaque também 
para o veleiro Albatroz II: a embarcação da classe 
Sharpie 12m foi restaurada e afixada na parede, 
completando a pegada naval do ambiente.   
Segundo Kabarite, elaborar projetos para o clube 
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sempre é um desafio. “Criar projetos para o 
iate sempre foi desafiador para o nosso estúdio. 
Temos que ter respeito acima de tudo pela 
história e características locais. [Na reforma dos 
dois restaurantes] nossa intenção foi fazer algo 
que agradasse aos sócios antigos e uma nova 
geração,” afirma.

2021

2014

2009
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Peças raras
Uma herança da sede paulistana, a geladeira da década de 50 foi 
transformada em uma adega climatizada. A peça comporta 32 garrafas 
e é o novo xodó de João Mesquita, Barman e Sommelier do ICS há 30 
anos,  que definiu o item como “uma obra de arte”.

Outra peça histórica é 
o veleiro Albatroz II, 
que pertenceu ao sócio 
Eros Abrantes Erhart e 
foi doado ao clube por 
sua filha Ana Flora.



Com o objetivo de garantir excelência em todos 
os serviços, o restaurante da sede São Paulo 
também foi renovado. A aposta é um ambiente 
que alia modernidade com o estilo clássico do 
palacete, construído em 1884. 
Também conduzida pelos arquitetos David e 
Nelson, o novo design foi pensado para trazer 
um mood mais austero com cores neutras que 
harmonizassem com a arquitetura e estilo 
presentes, afinal, durante toda a reforma, a 
maior preocupação era manter a essência do 

casarão.
Assim, o desafio era bolar um projeto que 
também mesclasse mais leveza e uma sensação 
de luminosidade para o espaço, sem destoar da 
linguagem estética original da casa.
Com isso em mente, o mobiliário foi reaproveitado 
e a estrutura do salão recuperada. “O piso novo é em 
madeira maciça em escama de peixe e revestimos 
as antigas boiseries [molduras] em linho e 
espelho, o que trouxe mais leveza e claridade ao 
local.  Já o lustre e arandelas receberam banho de 
latão e foram todos restaurados”, afirma Kabarite. 
O teto também merece destaque: detalhes no 
gesso fizeram toda a diferença para a harmonia 
do ambiente, que também ganhou uma central de 
ar condicionado com sistema de dutos.
A obra foi entregue no último semestre de 2020 e 
o restaurante já está aberto aos associados. 
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Antes: restaurante em 2008, ano de aquisição da sede Depois: ambiente mais amplo e iluminado
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Sede São Paulo: mais harmônico, novo design de 
restaurante focou em luminosidade e leveza para o 
ambiente

um clássico renovado
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No início de fevereiro, completamos a 
substituição de todos os píeres flutuantes das 
bacias 1, 2 (cais do meio) e 3 da sede Guarujá.
No total, foram instalados 270 metros lineares 
de píeres de concreto armado.
Mais resistentes às ações do tempo, os 
atracadouros de concreto são superiores e 
mais duráveis que as antigas estruturas de 
madeira, além de possuírem baixo custo para 
manutenção.
Outra característica deste tipo de píer é sua 
estabilidade, mas para garantir ainda mais 
conforto durante os embarques e desembarques, 
a equipe de obras do clube fez a instalação de 
estacas em toda a extensão dos píeres, que foram 
fixadas nos perfis, barras de ferros cravadas no 
leito do rio.

PÍERES FLUTUANTES

antes

depois

Modernização e segurança: clube substituiu os 
píeres flutuantes de madeira por novas estruturas 
em concreto armado
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No Dia da Bandeira, comemorado em 19 de novembro, o Iate Clube de 
Santos realizou a inauguração do novo mastro de 30 metros de altura com 
cerimônia conduzida por oficiais da Marinha do Brasil, que hastearam 
a nova bandeira de 5,85 x 8,35 metros na presença especial Ten. Cel. 
Aviador Francisco José Formaggio.

Atrás: os diretores Mario Simonsen, Renato Alcântara e Sergio Chiarizzi.
Frente: Fernanda Simonsen, diretor social Mario Sergio de Mello Ferreira, 1º Ten. Alessandro Nunes, Comodoro 
Bera, Ten. Cel. Francisco José Formaggio e a Vice-comodora Rosana Faro e Mello Ferreira. Fo
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NOVO MASTRO
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Classificados

DURABILIDADE E 
ELEGÂNCIA PARA SEU 
BARCO E RESIDÊNCIA

www.zimarine.com.br

Fábrica: (11) 3035 3780
WhatsApp: (11) 98821 2565

DURABILIDADE E 
ELEGÂNCIA PARA SEU 
BARCO E RESIDÊNCIA

Piso em Teka

Na sede Guarujá, flats e studios estão disponíveis para 
compra e locação.
São três estilos de apartamentos: com unidades tipo e 
cobertura, os flats são ótimas opções para quem busca 
muito mais que conforto. São dois blocos de 4 andares 
cada, equipados com elevador, garagem coberta e 
apartamentos com sacadas e linda vista para a sede e 
o canal de Santos. Os studios são apartamentos que 
valorizam a praticidade e o conforto sendo equipados 
com frigobar, ar-condicionado e roupas de cama de alta 
qualidade.

Mais informações
Secretaria geral do Iate Clube de Santos
André Salomão 11 3155-4400
andre.salomao@icsantos.com.br 
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Gabriel Schultz exibe o peixe que confirmou o pequeno na 
2ª colocação da categoria infantil
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Torneio Píer Pesca
Vinte e uma crianças participaram da edição 2020 do Torneio Píer Pesca que 
aconteceu no dia 30/12 no Mirante da sede Angra.
Como segue a tradição, os participantes receberam camisetas, bonés e troféus do 
evento que neste ano foi feito todo em madeira.
Confira as fotos:
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Comodoro Bera com Valentina Ferreira;
2ªcolocada na categoria infantil feminino

Rafaela Kalil Fagundes Cardoso;
1ªcolocada na categoria infantil feminino

Mila Teig Schwartzman;
2ª colocada na categoria infantojuvenil

Bruna Alhadeff fez questão de 
levar seus peixes para pesagem Felipe Schenkman exibe seu prêmio

Francesca Savitto: uma pausa para o 
sorvete

Thomas Maluf Pagotto, exibe seu peixe
da éspecie Sargo



Ronda marítima na sede Guarujá
No último semestre de 2020, demos início a ronda marítima na sede Guarujá. Sempre às sextas-feiras, sábados 
e feriados, o supervisor de turno de plantão faz uma ronda em todas as bacias do clube. Tudo para garantir a 
tranquilidade de todos.

Novo canal de comunicação: ICS Now
Na sede Guarujá, o ICS terá um novo canal de comunicação: a TV ICS Now. A criação da 
plataforma é uma novidade implantada pelo diretor Renato Alcântara que abordará nove 
editorias: Nossas Sedes, Classificados, Iate Clube em Festa, ICS Informa, Viva leve by ICS, Sugestão da 
Chef, Vem aí, Estamos trabalhando e ICS na rede; todas com o objetivo de levar as principais notícias 
do clube aos frequentadores da sede, através de conteúdos e imagens apresentadas em um 
formato muito mais dinâmico e atual. Serão 3 pontos de exibição: varanda social, Café Iate e 
no Mirante. Fique ligado!

Expediente Jornal ICS NEWS

Diretor responsável: Renato Alcântara
Edição: Comunicação e Marketing ICS
Sede São Paulo - Avenida Higienópolis, 18 
11 3155-4400
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Trovão Azul
O serviço de traslado aquático, em funcionamento 
desde novembro, leva sócios do Iate Clube de San-
tos e clientes Marina Iate Clube da sede Guarujá a 
Santos. Com capacidade para 15 pessoas, o Trovão 
Azul, de 27 pés, faz a travessia aos fins de semana, 
das 9h às 19h, com embarque e desembarque na 
Ponte Edgard Perdigão.

ICS WASH: conheça o 
serviço de lavanderia do 
ICS
Em atividade há mais de 40 anos, a lavanderia 
da sede Guarujá é um serviço que está 
disponível para todos os associados e clientes 
da Marina Iate Clube.
Instalada próxima aos conjuntos 4 e 5 dos 
studios, a lavandeira abre de segunda a 
sábado das 08h às 17h20. Outra vantagem é a 
opção de pagamento diretamente na fatura do 
clube, além das tradicionais formas: dinheiro, 
cartão de crédito e débito.

Consulte a tabela de produtos e valores
no QR Code da imagem

Também estamos nas redes e no WhatsApp

Siga-nos nas nossas redes 
@ics_oficial e @marinaiateclube

Faça parte da nossa lista de transmissão
11 99920-5430


